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লীগীহডগে পালা 
জাম 1 ॥ 

অথ বঙ্গনা | 
্ বিজি 

হিপদী ! 

্রশ্থত্তে যুডি কক প্রণমানি সুবিস্তর, শ্রীব্রজগে (পাল তব 
শন ! এমি সকলের হেত, ধৃ্মবন্দণ মুলতেতু, 'আখান্যিক্ক ধুম 

কে রায় ॥ নু্চিন্া শৃক্তি বল, কত কে জানে কৌশল, অটল 
নিক্ষমে যাঁর দ্বারে ক্ষিতি আদি পঞ্চভৃত, রসেতে হয়ে অন্ত, 
পৃক্তিযুত হয়েছে সতসারে 1) অগম্য তোমার তত্ব, হঈয়। বিষয়ে 
মহ, তত্ব করি কে কোথা পেয়েছে । লতিতে তভোঁম!ছে যত, 
আগম নিগম্ কত, উচ্চ নী পথেতে খেয়েছে ॥ বিটপির কীজ 
যাহা, অঙ্ক,রিত হৈল তাহা, কে বা কোঁথ। পায় £দখিবারে 
বিগবীজরূপ তু, আকাশ পাতীল ভূগি, ব্যক্ত হইয়াছে 
তব দ্বারে) কারণের গুণচয়। কার্যোভে প্রকাশ রয়, €দখি- 
মাছি চ1হিয়। সংসার । অতএব আত রূপে, শ্রবেশিয়া দেহকুপে, 
প্রকাশ রয়েছে, অনিবার ॥ ভব কুপ। হয় যারে, সেই সে জা" 
নিতে পারে, তোম।র মহিম। অবিকল । আমি গুড় অতি দীন, 
ভজন সাধনহীন, তবে কিসে জানিব সকল ॥ তুমি কালরপী 
হয়ে, হ্যাণ্ড থাকি বিশ্বচয়ে? অবিরত কর নিয়মন । সকলের 
পরিনাম, ক্রিয়ার অনন্যধাম' তৃমি-সর্ব বস্তুর কারণ।। তব নিয়- 
মন দ্বারে, ভ্রমিভেছে এসংসারে, সত্ব রজস্তমোগুণচয় । তাহে 
সত্য প্রেত আর, ছ্বাপর কলি ডুষ্পার, প্রবর্তিত যুগ চত্তুষটয় ॥ 
৩।র মধ্য সুবিশীল, ভয়ানক কলিকাল, সমাগত হইয়েছে দগাতে। 



মোবৃদ্ধিছেদু চোক। হক্ব দু ভয় শোক ভোগ করিতেছে 
11 কুকন্মোতে সদ সক্কষি' কবে ভেজে তব তক্তি, ম্ন্ 

হকঈযাঁছে মোহাকুল! নিজগুণে কুণী করি, যদি রক্ষা কর 
হরি, ভবে পনীশ্রিত পায় কুজ | বিবিধ পুস্তকচয়' 2কাশে 
সরপাশয়। জ্ঞাদোদয় হয় যার দ্বারে। তাহ! কবি জুস 
স্বীয় মভিমাসার, শ্ুবিপুপ করেন মংলারে 7 অতএব আস 
প্রতি, করিলেন অন্থ্তিঃ তিরচিতে কলিকুতিহথল | যাহাতে 
কোতুকলেশ, বাজে বন্ছু উপদেশ, প্রকাঁশ রহিয়াছে অবিকল ॥ 

পোওডঁছেশে বিদ্বামান, খ্যাত আম বহড়ান, অনোহনসাতি 

সুপ্রদেশ | স্বর্ণবীপশ্চিম তটে, কীটোয়ার গরিকটে, বার 
জেলায় বিশেষ 1 সেই এ্রামন্ুদিবাসী। অশেষ গুণের রাশ, 
শ্বীবজগো খিদ্দ চট্টরাক্ম | ভ!ন পুভ্র এই জন। নামেতে আনা রাশ 
মণ গুণনিধি বিদিত মম ॥ 

প্ 



আশ ীরজগোপালঃ 

শরণং । 

্রন্থারস্তে ভ্ীমমহরাজ। পরীক্ষিতের 

যশোবর্ণনা |, 

জিপদী ! 

পাগুকুল প্রভাকর, হস্তিনার অধীশ্বর, একেশ্বর 
ভারত ভুবনে । নর্বষজ্ঞে সুদীক্ষিত, মহারাজ পরী- 
ক্ষিত, সুশিক্ষিত নৃপস্ঠণগণে 0 যার কীর্তিন্ুধা- 
কর, ব্যাপি বিশ্ব চরাচর, ব্রহ্মাওবিবর পরকাশে। 
স্বর্গে সুর নিকেতনে; স্থরনারী মযতনে, ষার ৭ 
গানে সুখে ভাসে | পাতালেতে নাগরাজ, সমা- 
'জে তেজিয়া লাজ, ভুজগ যুবতীগ্ণ ধত | ' যার 
গুণ করি গান, আনন্দে নিমগ্মান, নাগ্গণে তো” 
যে অবিরত || বীর্ষ্য কার্ডবীর্ষযোপম, শৌর্ষ্যেতে 



২ কলিকুতুহল । 

অজ্জনসম, গাভীধ্যে জলধি পরিমাণ । যুদ্ধে দাশ- 
রখি যেন, ফ্রুদ্ধে রিপুকীল হেন, শুদ্ধে গঙ্গাসলিল 
সমান ।। দনে শিবিরাজপ্রায়। মানে ছুর্য্যোধন তায়, 
জ্ঞানে বীজ! জনকলোসর । বিক্রমে সিংহসমান 
আক্রমে হছুতাশভান, প্রক্র্গে গ্রভাতজলধর 1 কার 
ভূজদশুস্থিত, কোদগুধনিত্রীসিত, প্রচণ্ড শাত্বব সৈ- 
ডি | ভয়ে ভীত অতিশয়, হয়ে সমুদ্ধিগ্নাশয়, 
লয়ে প্রাণ সতত সংশয় 1] মহামান্য মহীতলে, 
ধন্য সবে বলে, গণ্য পুথা গীর্বাগ নিলয়ে। খাঁর 
গুণ ভাগবতে, বিস্তারিত বিধি মতে, আমি কি বর্ণিব 
সু হয়ে !। ফে রাজার রাজ্যকালে, জলদে বষিত- 
কালে, অকালে লা মরিত মানব! ধঙ্ষে রত ছিল 
লৌক্; নাহি ছিল কোন শোক, দাম্তভাঁবে আহিল 
দানব 11 ক্র খবি বিপ্রণণ, সুখে ছিল শর্ধক্ষণ, 
দন্্যুজন না ছিল ভুবনে ! আপনার বাহুবলে; সসা- 
গর ভূমগুলে, শীসন করিল অযতনে | নৃপর্গণ যুভি- 
কর, ষংরে সমপিত কর, কেহ আজ্ঞা নারিত লঙ্ঘিতে। 
ধার শে সবিশেষ" পরিপুর্ণ সব দেশ, রাজাগণ গাঁ 
ইত সঙ্গীতে 1 এন্ধপ প্রভাববান, ভাবে ইন্দ্র সম- 
তান, পুগ্বান রাজাধিরাজন । বিষ্খরাতি অন্য নামে, 
খ্যাত এই তিন ধামে, কহিতেছে এ নারায়ণ ।! 



কলিকুভূহল। 

মথ মুনিগণের নিকট রাজার প্রশ্ন 1 

পয়ার। 

এন দিন নুপমণি নিজ নিকেতনে । বসিয়া আ. 
ছেন রতুময় সিংহাপনে ॥ পাত্র মিত্র বন্ধু পুরো 
হিত ভূৃতাগণ। মুনি খধিসমুহে সেবিত সর্বক্ষণ ॥ 
পুরট স্ুন্দর-ছ্যৃতি অতি শ্োতমান । জর সিঙ্ধগণে 
কৃত যেন মর্ুত্বান & শিরে শোতে শ্বেত আতগন্র 
মনোভর | পুর্ণচক্্র উদয়েতে যেমন অস্বর ॥ যা 
দেখি অন্য নৃপছ্ত্র শতদল । তখনি অম্লি হয় 
আপনি কুটমুল ॥ ধবল চাম্র যুগ্ন মুছরান্দোলর । 
স্ুমের শিখরে যেন চরে হতসত্বর় ॥ স্ক্বতি বান্দগণে 
খন করে স্তরতি পাঠ । সম্মুখে জুল্লোক গান করিতে- 
ছে ভাট ॥ কালান্তকালের প্রায় ঘত বীরণণ ! 
নিকটে নৃপতি আজ্ঞা করে প্রতীক্ষণ ॥ নানদিগ 
দেশহৈতে রাঁজাগণ আসি । পুরস্কার করে হৃপে 
দিয় রত্বরাশি ॥ হয়েছে তখন কলিযুগ সমাগত 
পজার আচার ক্রমে করেছে ব্যাহত ॥ তাহে পানা 

বাদ প্রতিবাদে যুক্ত জন | নিজ অভিযোগ নৃপে করে 
বিজ্ঞাপন || নৃপমণি জানি সেসবার সেই রীত। 
ভাবেন কি জন্যে হেন হেরি বিপরীত ॥ মম রাজ্যে 
প্রজাগণ ছিল ধর্পে রত। অকল্মাৎ কেন এবে দেখি 

কহ 



৪ কলিকৃতুহল। 

অন্যমত ॥ আমাতেও নাহি কোল দোষের সঞ্চার । 
তবে কি কারণে হেরি হেন ব্যবহার & বিহিত অঞ্জলি 
পুটে করিয়া বিনভি । খবিগণে জিজ্ঞাসা করেন 
নরপতি ॥ খধিগণ আপনারা সবে বিচক্ষণ । জানেন 
ভবিষ্য ভূত আদি বিবরণ ॥ এই দেখ পুথিবীর যত 
প্রজাচয়। আছিল সকলে প্রায় শ্ুনির্মলাশয় ॥ 
ক্রমে সে সবার মন পাইল বিক্কৃতি | অন্যায় বিখাছে 
কেন দেখি তিন্ন রীতি ॥ দ্িজগণ পুর্ববমতে স্বধর্্ম আ- 
টার। করিতে তাদৃশ শ্রন্ক। ন। করে প্রচার) নাজন্য 
দক্ষিণ ভাৰ তেজেছে রণেতে । বৈশ্য শসা জীবী 
হয়ে কাতর ধনেতে ॥ শুদ্রে নাহি করে তেন দ্বিজ 
শজবণ | কালেতে না বৃষ্টি করে জলধরগণ॥ সর্পির 
সৌরত নাহিজিদেখি পূর্্বমত। ৯৯ ৭েছুঃখী 
হেরি অবিরত ॥ কামী লোভী কপটী হযেছে বু 
জন। কাশিনী না করে কেন স্বপতি সেবন ॥ ক্ষুধায় 

তৃষ্চায় লোক কি জন্যে পীড়িত ! বিবেচন: তেজ্জে 
কেন সবে হিতাহিত ॥ শুনেছি রাজার পাপে রাজা 
পশ়্ নাশ আমাতেও নাহি কোন দোবের প্রকাশ! 
দেব দ্বিজ গুরু বৃত্তি কখন না হরি। অদণ্যেতে দণ্ড 
কদাচিৎ নাহি ধরি । পরধন পরদারাগ্রাতি নাহি 
লোভ । অন্যায় বিচারে চিত্ত সদা পায় ক্ষোভ ॥ 
অশীসন নাহি মোর রাজ্যে লবর্নৌশ । তবে কেন 
ছৈল তাহে অধর প্রবেশ ॥ কহং খধিগ্বণ তার বি- 



কলিকুতৃহল। ৫ 

বরণ! মার্জিত হউক মম মনের অগ্তন1 তোমা সহ 
বিনা ইহ! সকল বিস্তার! কহিয়! সান্তুনা করে হেন 
নাহি আর ॥& অতএব কহি সবে সেসব কারণ । আ- 
মার মনের শুল করম বারণ । 

অধ মুনিদিগের মুখে রাজার কলিবৃভান্ত শ্রবণ | 

গার । 

বৃপবাকা শুণিয়া কহেন যুনিগণ। কেন রীজ। 
কর নিজ দৌধসত্তাৰন || পার্ডুকল চুড়ামণি ভুি 
(হ নরেশ! তোদাভে কি হয় কভু দোষের প্র. 

বেশ।। পদ্মরাগ-আকরে কি জন্গে কাচ মণি । কম 
লেগরল কোথা সম্তবে না শুনি 1 বিশেষে বিনা 
তব মন কৃষ্ণপদে । তবে কিসে স্পর্শিবে কলুষ ম্হা- 
পদে॥ কর্ষ্যে কি স্পর্শিতে পারে নিশা-অন্ধকার | 
পারদে কি হয় কু ধুলির সঞ্চার ॥ ভারতে আগত 
হুইয়াছে ঘোর কলি । সেইহয় অশেষ কলুষর্ক্ষ 
কলি ॥ তাহাতে বিকৃত হইয়াছে লৌকচিত ।.করি. 
য়াছে সেই .সর্ব ভাব বিপরীত ॥ এই কলিযুগ্ে 
রাজ! সব প্রজাগণ | ক্রমশঃ হইবে নানা অধম 
ভাজন॥ মোহ নিদ্রা বিষাদ দৈন্যেতে লোক সব। 

৮ | 
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শোক দুঃখ সন্তাপে পাইবে পরাভব ॥ দয়ীশুন্য 
দুরাগর দাস্তিক ছুর্জন। ক্ষুধা ভূষণ ভযবোদ্ধেগে 
হইবে মগন ॥ ক্ষুদ্রদৃষ্টি বিস্তহীন কামী ক্রিয়াতত | 
নান ভুঙঃখভাগী হবে দৌর্ডাগ্যবশতঃ ॥ বিপ্রগণ 
বেদপথ তেজি অনাপদে । বিহ্রিবে শিশ্বোদর 
তরণ আমোদে ॥ না করিবে বিধিমত ধর্ম-আচরণ । 
শুদ্রস্বী হইবে কলিতে দ্বিজগণ। ম্দ্য মাংসলোভে 
কেহ বামপথে | প্রবিষ্ট হইবে তন্থুবর্গ অভি. 
মতে ॥ পাষণ্ড ধর্ম্েতে সবে হয়ে অনুকুল । সনাতিন 
বেদশাখি নাশিবে সয়ুল ॥ দস্তে শুদ্ধ অবায়ন করি. 
বেক বেদ। ব্রহ্গজ্ঞানী হইবেক অজাতনির্ষেদ ॥ 
রাজন্য জখন্যরুত্তি অবলম্ব করি । কলিতে শুঙছের 
প্রায় হবে যুদ্ধে ডরি ॥ বৈশীা কুটবাণিজ্য করিবে 
আশচরণ। গবা লাক্ষ!। লবণ বেচিবে বিগ্রগণ ॥ তপ- 
শ্বির বেশ উপজীবী শুদ্র হবে । নিজে অধার্শিক কিন্ত 
অন্যে ধশ্ন কবে ॥ নিজে শুদ্ধ মান দ্বিজে তেজিবে 
আদর! আপনি হইবে দান প্রতিগ্রহ পর॥ সেই 
লা কলিতে যাঙ্গার রবে ধন । ধনির আচার ৭ 
পুজিবেক জন ॥ ধর্ম নায় ব্যবস্থাতে হেতৃমাত্র বল। 
দাম্পত্যেতে অভিরুূটি কারণ কেবল ॥ আশুমের 
চিজ্ত ব্যবহারমাত্র হবে । বিঞ্রের বিপ্রতা শুদ্ধ ঘজ্ 
আ্ত্রে রবে? যে জন বাচাল বড় সে হবে পণ্ডিত। 
সেই সে স্কইবে সাধ দণ্তে যে মঞ্ডিত ॥ ল্সানমাত্র 
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হইবেক অজগ্রসাধন । লাবণো কেবল কেশ করি- 
বে ধারণ ॥ দুরে বারি আনয়ন তীর্থ যাত্রা! হবে 
উদর ভরণমাত্রে স্বার্থ জ্ঞান রবে 1 কুট পালনমাস্ত্ 
ক্ষমতার সীমা।। সত্যেতে কেবল ধার্ষ7 ধনেতে গরি- 
মা॥ পতি জায়া-প্রীতিহেতু রতিনিপুনতা | বিত্ত 
ব্যয় বিহীনের ন্যায়ে ছুর্ধালতা ) পুরুষসকল হবে 
রমণীর বশ। তাদিগে ভুষগদান মানিবে সুযুশঃ | 
নির্ধন পৃতিরে ত্যাগ করিবে কামিনী । পরনিন্দা 
রত শোক দিবস যামিনী। অকারণে কলহ করিবে 
বন্ধুদনে । কলিতে কাকিনী জন্যে মরিবে জীবনে | 
পিতা মাতা সেবা সবে দুরেতে তেজিবে। সুরত 
সম্বন্ধিগণ বাস্ধব হইবে ॥ কলিতে তেজিবে দেব- 
প্রতিমাপুজন ৷ অতিথি শুশ্টীা নাহি করিবেক জনা । 
গৃহে কুলটা! ই ইবে কলিফলে। যায় উপাজ্জনজী- 

বী হইবে সকলে ॥ সুরত হইবে পরমার্ধের সাধন ! 
পাষণ্ড করিবে বেদপথ বিনিম্দন ॥ পশু পিশাচের 
সম করিবে আচার! স্বজাতি বিক্ষাতি কিছু নারবে 
বিচার ॥ তাহে রাজাগণ সব হবে ম্রেচ্ছপ্রায় | গো- 
বিপ্রদেবতাদ্রোহী যাঁরা সমুদীয়। ছলে বলে পরধন 
করিবে হরণ । করপীড়! ভয়ে প্রজ1 গ্রবেশিবে বন & 
আহার বিহার বাস ভূষণ ভাষণ। ম্রেছ্ছপ্রায় সকলে 
করিবে আচরণ ॥ শুষ্ক তর্ক হেতুবাদে বেদবর্স- 
ছাড়ি। হইবে উৎপথপামী এই বর্ণ চারি ॥ এইৰপ 
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অহর্মে যজিবে সব দেশ। রোগ শোক অভিভবে 
পাই বহু ক্রেশ? কত না কহিব আর বিস্তার বর্ণন । 
লিখিতে কম্পিত যাহ। এ গ্রনারায়ণ ! 

অথ কলিনিগ্রহ্থার্থ রাজার দিগিজয়োদ্যসস | 

পয়ার। 

এইবপ মুনিবাকা শুনিতে । হইল দুর্জয় ক্রোধ 
মুপতির টিতে ॥ প্রভাততপন হেন যুগল নয়ন 

দশনে সঘন দংশে রান ছদন॥ ভ্রকুটা জতজে রে 
হইল কম্পিত। করেতে কার্শ্ৃক লয়ে করেন লুশ্কিত 
কছিছেন খবিগণে স্ক্রিত অবর। কহ কোথা রি 
এবে নে স্ুট পামরা। কেমন আরুতি তার কোন 
স্কানে থাকে। পাইলে উচিত শাস্তি দিব আমি 
তাকে ॥ ধিকং ধিক মম থাকিতে জীবন । আমার 

, রাজ্যেতে কলি করে আক্রমণ ॥ বৃখা মোর পাগুবের 
কুলেতে জনম | বৃথা! আমি ধরিয়াছি রাজন্যবিক্রম। 
বদি আমি তারে দণ্ড করিতে না পারি । ধরাতে 
কেমনে তবে ছব দগুধারী॥ যুনিগণ কম নৃপ শুন 
বিবরণ । প্রত্যক্ষেতে হওয়া ভার তাহার দর্শন ॥ 
নৃপদ্দেহ বল করিয্সে থাকে। কিন্তু কভু স্পর্শি- 
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তে না পারয়ে তোমাকে ॥ ভুমি হও ধার্থিক স্ুশ্দীল 
শাস্তমতি | তোমার শরীরে তায না হয় বমতি ॥ 
মহারাজ যদি তারে করিবে দমন। দিগ্িজয় করি 
নিজ স্থাপহ শামন॥ বাহে কেহ অধর্মেতে না করে 
প্রবেশ। : হেন অনুমতি দিয়া উদ্ধারহ দেশ।| ভাল 
বলি ভূপতি ভাষেন ভূত্যগ্ণণে | অদ্যই যাইব মামি 
দুষ্টের দমনে || সেনাগণে সাজিতে করছ অনুমতি | 
রথ সজ্জা করি শীঘু আনুক সারথি ।| অশ্ব গজ, 
পদাতিপ্রভৃতি সৈন্যচয় | সত্বরে পাজক সবে বি- 
লদ্ব না সয় রাজআজ্ঞা পেয়ে দূত চলিল ধা- 
ইয়া। সেনাপতিগণেরে সম্বাদ কহে গিয়। || সার- 
খিরে সাজিতে করিল অনুমতি । নাজায় স্যনন 
সেহ সুশোভিত অতি || রণভেরি বাজিল সাজিল 
বীরগণ। নানা অস্ত্রে পূর্ণতুণ করিল ধারণ । কেন 
অশ্থে কেহ গজে কেহ পদত্রজে। যুদ্ধে যাত্রাকারী 
সেন! গভীর গরজে || এখানে নৃপতি নিঙ্গে করে 
রণবেশ। কঠিন কবচ অঙ্গে করয়ে নিবেশ | মস্তকে 
মুকুট পরে শ্রবণে কুগুল। প্রচণ্ড কোদণ্ড করে যেন 
আখগুল॥ লইল শানিত শর নিশিত কুঠার। কোশ 
আচ্ছাদিত অসি স্থমীর্জিতধার | . পৃষ্ঠে. তূখ নৃতন 
লইল চর্ম করে। যাহাতে শক্রর অন্ত্র নিবারণ করে।। 
নারায়ণ বর্ম ধরে স্বহ্ৃদয়দেশে। এ প্রীনায়ায়ণ দ্বিজ 
ভাষে রলাবেশে | ৃ 
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অথ রাজার দিগিজয়ে যাত্রা | 

বক চতুস্পদী। 

রাজার অনুমতি, পাইয়া সেনাততি, সজ্জিত হয়ে 
অতি, আইল সবে। সারথি সুশোভন, সাজায়ে সু 
সান্দন, করিল আনয়ন, তখনি তবে 1 অতীব সুণি- 
শ্মীল, তেজেতে সমুজ্ছল, জিনিয়। স্বর্ণাচল, রথের 
নিভ! | বাহার কান্তিভর, ব্যাপিল দিগন্তর, নাশিল 
মহতর, তিগির কিবা ॥ রতন মণিগণ, সারেতে স্ুগ- 
ঠন শোতিছে স্থুতোরণ, যাহাতে অতি। বিতান 
মনোহর, শোভাতে নিরন্তর, প্রকাশে গৃহান্তর, কিরণ 
ভতি।। কনকে সুকলিত, মণিতে সুখচিত, পেতেছে 
সুললিত, আসন তায়! বাহার স্থমাধূৃষ্য, রচল সুচা- 
তুরধ্য, রচিতে হেন ধূর্যয, নাহিক প্রায় 1 রথ উপরি- 
ভাগে, মনের অনুরাগে, রঞ্জিত নানা রাগে, পতাকা 
ততি । করেছে বিরচন, যাহার শোভাঁকণ, নিরখিয়। 
'নয়ন, না করে গতি॥ কলস সন্গিধানে, শোতিছে স্ুবি, 
ধানে, ধরিয়া স্থমিশানে” কেশরী দ্বয়। কণকবিরচিত, 
হ্রিলে হরে চিত, যাহাতে অতিভীত, বিপক্ষে হয়।। 
রথেতে ঘণ্টাগণ, বাজিছে ঠদ২, সমর স্কৃতীবণ, যাদের 
রব। যাহারা বেগভরে, সমীর়মান হরে, এমন অশ্ব- 
তরে, যুড়েছে সব ||..নজ্জিত সেই রথ, ছেরিয়া 
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অভিমত, নৃপতি বিধিমত, আদর করি । পাইয়। শুভ- 
্টণ, তাহাতে আরোহণ, করিনি সে রাজন, ধনুক 
ধরি ॥ তখন সেনাসব। বিরোধিসুভৈরব, করিয়। 
ঘোর রব, সঙ্গেতে চলে। আগেতে অগণন, প্রমত্ত 
করিগণ, করিতেছে গমন, স্বদলে দলে।। চড়িয়া 
অশ্ববরে, মমের মোদভরে, চলিল থরে সেনানীগণ । 
রখেতে আরোহিয়া, কেহ রব! স্ুখিহিয়া, চলিছে 
সেধাইয়া, কতেক জন।। সৈন্যের কোলাহল, ব্যাপিল 
ধ্রীতল, তাঁহাতে অবিকল, বাজিছে তেরি । পটহ 
পরিকর, দামামা স্থুদগড়। বাজিছে ঘোরতর, সমর 
টেঁরী। সাহিনী সুসারঙ্গ, হৃদ অনুষঙ্গ, পাইয়া সে 
মোচঙ্গ, প্রভৃতি বাজে | যাহার নাদভরে, আবরি 
দিগন্তরে, প্রলয় জলধরে, ফেলয়ে লাজে ॥ যেদিগে 
নরপাতি, লইয়া সেনাততি, করেন সম্গাগতি, বিজয় 
আশে 1: সেদিগে নুপগণঃ ভয়াতে নিষগন, ছ্বিজ 
আীনারায়ন, হরিষে ভাষে ॥ 

অথ কলির সহ্ছিত রাজার দাক্ষাঙ । 

পয়ার।, 

এই মতে চতুর বল সঙ্গে লয়ে। দিগিজয়ে যান 
রাজা উৎক্টিত হয়ে ॥ সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য. 
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সঙ্গেতে তাঙ্কার | দেবতা দার বক্ষ বক্ষে চমৎকার 
সৈন্য কোলাহলে ঝাঁগু দিগন্ত গগন গ্রলয়েকল্লোজ- 

মান সমুত্র যেমন ॥ 'যেদিগে সসৈন্যে রাজা রুরেন 
প্রস্থান । সেদিগে সভয়ে সবে হয় কম্পবান॥ রাজা- 
গণ ভীতমনে, তেজিয়া,ভবন । শরণ লভয়ে লয়ে 
নাল! উপায়ন ॥ ভূপতি স্মৃতি অতি দেনব রাজনে। 
গ্বকপে শাসন আজ! করেন আপনে 1 শুজাগণ 
যেন ধর্মপথ উপেক্ষণ। করিয়। উৎপথে কেহ না 
করে গমন & আমার বচন সবে যতনে ব্লাখিবে।' 
কখন কুপথ' লাকি নয়নে দেখিবে ॥  এই-হেতু হই- 
ফ্াছে মম আগমন 1" অন্যথা করিলে তারে কারিঘ 
নিধন ॥. নৃপতির এই আজ্জা অবধান করি ।, লইল 
ভূপালগণ নিজ শিরে ধরি ॥ তদ্র-অশ্ব কেতৃমাল 
আদি বর্ষগণে 1 ক্রমশঃ গ্রবেশ করে নিজ সৈন্য 
সনে॥ সেসব দেশেতে যত. ছিল রাজাগণ। পুর্ব্ব- 
মতে সকলেরে করিল শীমন, 1 তথা তগ্। নিজ 
পুর্ব বংশের চরিত। শুনিয়া নৃপতি বঙ্ছ হৈল আন: 
দিত ॥ কৃষ্ক-অন্ুকষ্পা নিজ পিতামহগণে |. আপ- 
নারে গর্ভে কষ রাখিলা; যেনে সেসৰ স্বাদ 
শুনি নৃপতিপ্রধান 9. বসন. ভূষণে, সবে. করিল: 
সম্মান ॥ কর্মেতে ভারতবর্ধ আগমন করি স্থাপিল 
শাসন বিহু ভুইউপ্াণ হি ॥ . এপ 
দেশগ৭। নয়. করি 'কুরুক্ষেতে.. করিল ' গমন ॥. 
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স্বরন্বতী নদী পূর্বববাহিনী বথায়। পাওুকুলচড়!- 
মণি উত্তরে তথায় ॥ * দেখেন আশ্চর্য্য এক সেখানে 
হৃপতি । গাবীৰপ ধারণ করেছে বন্থামতী ॥ বৃঘকপী 
ধর্ম পাদত্রয়েতে অহ্কত। এক পদে ধরাপাশে হয়ে 
সঙ্গাগত॥ দেখেন তাহারে অতি বিষন্নবদন। | 
বঙ্সহার গাবীমত পুর্ণাশ্রুনয়না॥ জিজ্দাসা করেন 
ধর্ম বৃষকূপধারী ।' কিহেতু মা! তব নেত্রে বহে উষ্ণ 
বারি ॥ কি তব হয়েছেবল অন্করে বেদনা । হয়েছ 
গো কেন এত" মলিনবদন। ॥ কি নিমিত্ত শোক তব 
হয়েছে উদয় । জিজ্ঞাসি তোমারে তাহ! বল 
সমুদয় ॥ আমারে দেখিয়া কি মা পাদত্রয়হীন। 
তোমার স্ববপ এত হয়েছে' মলিন 1 কিন্বা বুষ- 
লেতে ভোগ করিবে ভোমারে। এহেতু রোদন 
করিতেছ বারেখ। অথব। অযজ্ঞভাগ-প্রাপ্ড দেব 
দলে। ভাবিয়। তোমার বক্গঃ ভাসে নেত্রজলে || 
কলিতে হইবে শুর্র-ভোগ্য ধেদধনি | এলাগি 
ত্রন্দন নাকি কর গো জননি ॥ কিন্ত! অধন্দেতে রত 
হবে জীবলোক। তাহার কারণে তব হইয়াছে শোক।। 
কহ মাতা! কিবা তব ব্যাধির নিধীন। যাহ! নিরখিয়। 
মমবিদরিছে প্রাণ ॥ ধরণী.কহেন ধর্ম জানহ সকলি। 
তব পদত্রয় তগ্ন করিল“যষে কলি ॥ ধার আগমনে 
হরি ববুলোক তেজিয়া | শ্বলোকে শেলেন মোরে 
অনাখা করিয়া ॥ অলৌকিক .গুণগণ ধার সমুদয় । 
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তাহার বেরহ হল কিসে সার ভারতে হইলে 
অন্ত ক্লঞ্প্ররতাকর ! আগত হইল কজি নিশ। খোর- 
তর॥ গারী বৃষ দৌকে করে আলাপ এপ । হেন- 
কালে তথা উপস্থিত কলিভুপ ॥ নৃপ বেশধারী শুড্র 
মহাদণ্ড করে৷ ধন্ধন্দরে প্রহার করে আদি বেগ 
ভরে॥. পদ্দাথাতে ধরণীরে করিল কাতরা' । ভয়ে 
অপমানে স্ক্কিতে ধর্্া ধরা ॥ এশ্নারায়ণ চউরাজগ 
দির কয়। হইবে কলির শান্তি তেজ মনে ভয় ॥ 

অথ রাজীকতৃক্ক কলির নিগ্রহ ! 

দূরে থাকি দৃষ্টি করিগেন নররায়। নুপ বেশ- 
ধারী এক জন শৃদ্রপ্রার ॥ দণ্ডেতে দর্ডিছে বৃৰপী 
ধন্মপ্রতি | পদাঘাতে পুথিবীর করিছে চর্গতি ॥ 
জ্রোধেক্তে কম্পিত তাহে নুপ কলেবর | আরোপণ 
করিয়। কার্মকে তীক্ষ শর) রথে থাকি জিজ্ঞাসা 
করেন কলিরাজে । : কেরে দুষটমতি তুই মম রাজ্য 
মাঝে। ধরিয়। হৃপের বেশ করিস কু্দীতি। ভাবে 
নীচ বোধ হয় হেরি তোয়' রীতি ॥ ওয়ে মুঢমতি অতি 
পামর স্বভাব । গোমিখুন প্রতি দণ্ড করা একি ভাব | 
কষ্ণসহ গাণ্ডিবী তেজেছে ধরাতল । তাই বুঝি 
হইয়াছে এত তোর বল॥. ওহে বৃষ কেন তৰপগ্রভি 



এ অধুনা | হযে কিছ বিবাদ 
পাদত্রয় ভগ্ন করিয়াছে দণ্ডাথাতে । কে বটে এ 
ছুট বল আমার সাক্ষাতে ॥ আকার প্রকারআদি 
বে দেখি তোমার | ভাহীতে দেবতা বোধ হইছে 
আমার ॥ গাবি ভুমি পরিতাণ কর মনে বি 
রোদন না কর আর তেজহ সংশয় ॥ আদি খ 
সকলের প্রতি শাস্তি দিতে । গ্করেছি কারক এ রর 
দেখহ অক্ষিতে ॥ কহ বৃষ এই কি ভাঙ্ষিল তব 
পদ । অন্যে.বা করিল হেন ভোষার বিপদ ॥ 
পাওুকুল-কীর্তিহারী এই বাবহার। কহ কে করিল 
করি দমন ভাহার ॥ ধর্ম কন মহারাজ গার 
নন্দন। যোগ্য বটে নিজ কুলোচিত এবচন ॥ এত, 
গুণ তোমাদের যদি নাহি রবে। তধেরুক্ তোমা, 
দের বশ কেন হবে॥ কি জনোতে ক্লেশভাগী ভর 
প্রজাগণ। মহারাজ নাহি জানি আমি সে কেধন ॥ 
কেবা দুঃখ দেয় জীবে কিসের কারণে । বাক্যন্ডেদ 
মোহে বোধ নাহি হয় মনে । কেহ বলে নিজে নিজ 
ভূঃখহেতু হয় । ছুঃখের কারণ দৈব অপরেতে কয় ॥ 
কেহ কর্দে কহে ছুঃখের কারণ । দেহের স্বভাব 
ইহা বলে অন্য জন কেহ বলে অপ্রতর্কয ঈশ্বর- 
হইতে | নখ ছুঃখ পায় জীব এই পৃথিবীতে ॥ 
হৃপবর তুমি নিজে সুবু্ধিঝালয় | বিবেচিয়া দেখ 
নিন্ছি সত্য হয় র্ধবাক্য শুনিয়া! কহেন নৃপ- 

| 
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মণি। জামিলাম -নিজে ধর্ম রটহ আপনি, অধা- 
ম্মিকরুভ কর্ম যে করে কীর্তন। সেহ তার মত হয় 
অধর্মভাজন ||. এই'লাগি তুমি নাহি কছিছ বিশেষ 
'পাছে স্পর্শ হবে দেহে আধর্দমের লেশ্।। . তপস্যা 
গুচিতা দয়। সত্য এই চারি 1. ধর্মের চরণ হয় দে- 
'খেছি বিচারি || তাহাতে অধর্জ অংশে গেছে পদ 
ভ্রয়। . অবশিষ্ট গুদ এই যাহ! দুষ্ট হয় ॥ তাহাও 
সংপ্রতি নাশ করিবারে কলি । উপস্থিত হইয়াছে 
দেখিন্ন সকলি ॥ এই আমি তার দণ্ড করিব এখন । 
ভয় তেজ ধর! ধন্ম না কর রোদন ॥ এত ছি 
কোপেতে কম্পিত নরূপতি । রখহৈতে নামি- 
লেন অতি. শীস্ত্রগতি ॥ স্ুপর্ণ যেমন সর্প ধরিবারে 
ধায়? কানন দছিতে দাবানল যেন যায়॥ লক্ষ 
দিয়। কলিকেশে করি আকর্ষণ 1 শামিত সুধার 
খড়গ করিল ধারণ) নৃপতির ক্রোধ দেখি ভয়েতে 
বিহ্বল। করযুগে ধরে কলি নুপপদতল ॥ বলে 
মহারাজ রক্ষা কর এই জনে। শরণ নিলাম রাজ! 
তোমার চরণে ॥ হাসিয়া কছেন অভিমন্ত্যুর লন্দন | 
তোমারে শরথ' দেওয়া! অযোগ্য, করণ ॥ তথাপি 
পাগ্বকুলে আছে এই. রীত | পাদানত জন বধ্য 
নহে কদাচিত ॥.'অতএব না বধিধ তোমার জীবন । 
মম অধিকার তেজি.কর পলক ॥ ..কলি কহে কর- 
 পুট করি যৃহাশক়। .. তব অধিষ্ধীর.ধ জুম্গুল হয় 



কলিকুতুহল। ১ম. 

তবে বল কৌথা আমি করিব নিবাজ |. কপা কৰি, 
সেই স্থান করহু প্রকাশ ॥ নৃপ কহে ওহে কলি কর 
অবধান। কহি আমি এবে তব নিবাসের স্থান & : 
দ্যুত ক্রীড়া সুরা পান-রমণী মণ্ডল । অপর অবৈধ. ! 
প্রাণিহিংসার দে স্থল ॥ এই স্থান চতুষটক় এ . 
অতিক্রম | যদি অধিকার তুমি কারিতে অধম 
তাবে তব তখনি করিব প্রতিকরি । শরণ রর 
বলি না মানিব আর 7 যে আজ্ঞা বলিয়া কলি নৃপে 
গ্রণমিয়া | চলিল আপন স্থান ছুঃখিত হয়ব! ॥ 
কলির নিগ্রহ করি রাজা পরীক্ষিত । গেলেন হস্তিনা- 
পুরে হয়ে হরবিত ॥ কিছু কাল স্বধর্খেতে রাজা 
অধিকার । শাসন করিয়! হবপ নীতির আধার ॥ পরে 
বিপ্রঅভিশাপ ব্যাজে নরপতি । জনমেজয়েরে রাজ্য 
দিয়া শুদ্কমতি ॥ সুরধুনীতীরে করি প্রায়োপ- 
বেশন। শুকম্ুথে ভাগবত করিয়া শ্রবণ তেজি- 
যা আপন তন্তু তক্ষকদংশনে। শেঘেতে গেলেন, 
রাজ! বৈকৃ্টভবনে । ভূদেৰ শ্রীনারার়ণ চট্রাজ 
কয়। কৃঞ্চভক্তগণের একপ পরিচয় ॥ 

এ রি 
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১৮ কলিকুড়ছল। 

অগ কলির অনুভাপ ও অধর্মের 

লৃতিত প্রথম মন্্রগা | 

প্যার। 

এখানেতে কলিরাজ পেয়ে পরার ছুরখিত 
হইল চিত্তম।ঝে অসস্ভব1 অনুতাপ করি কছে কি 
ঠৈল আমার । কিনধপে পাইবে রক্ষা মম অধিকার ॥ 
বিধি মোরে প্রতিকুল হইল কি করি। কেমনে 
ভারতে আর অধিকার ধরি ॥ পতি ষে দিল মোরে 
স্বান চতুর । তাহাতে কিকপে অধিকার সিদ্ধ 
হয় ॥ অন্তরে যে বীজ্সব আছিল রোপণ) বিশুদ্ক 
করিল তাহা দ্ুদৈব তপন ॥ এইকপ ভবিৎ কলি 
নিজমনে | অধন্ম মঙ্গিরে কানি কহেন গোপনে ॥ 
হায় কি হইল মঙ্গ ওহে মন্ত্রিবর । আধকার গেল 
এই অবশীতিতর | কিকপে কেনে কোথা করিব 
নিবাস | 'বিধাত! করিল মোরে ফলেতে নিরাশ ॥ 
অজি নৃপ পরীক্ষিৎ পাণুকুলধর | আমায় না দিল 
স্থান অবনীভিতর ॥ য়ে দেখি ভাহীর ক্রোধ কালা- 
নল প্রায়! প্রাথেতে পেয়েছি ভ্রাণ ধরিমাত্র পা । 
দয়। করি এই স্থান দিঙ্গ দগ্ডধারী। দূত মদ্য পর 
দারা হিংসা এই চারি। তাহাও সম্কী্ন হয় এমহী- 
সগ্ডুলে । কই এই সব সেব। করে সত্য দালে। বেদ- 
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ফপ ভয়ানক শত্র যে আমার। করিতে নাছিবে সে কা- 
রেও দে আচার ॥ কর্ণেং কহিয়। বেড়ায় সে ভবনে । 
হিংদ। মদা পরদার তেজ স্বজনে ॥ তবে কিপ্র- 

কারে বল কোথায়,রভিব । কেমনে ভুবনে অধিকার 
প্রকাশির ॥ মন্ত্রী কহে মহারাজ চিন্ত বি কারণ । 
হইবে তব বাসনা পুরণ ॥ কাম ক্রোধ আদি নৈনা 
সহায় থাকিতে 1 শক্ধগণে কি তোমার পারিবে 
করিতে ॥ যখন বস্স্ত পঙ্গে লয়ে পঞ্চশর | সাজ্িবে 
সংগ্রামে তবে রবে কে অপর ॥ তার ফুলশর বরি- 
ষণের বৈভবে 1 জপ বঙ্গ সমাধি সাধন কোথা 
রবে ॥ অবশ্য হইবে মবে পরনারীরত 1! মী, 
রাজ কেন হও. চিন্তায় নিরভ ॥ ক্রোধ যদি দ্বেধ 
দত্ত সৈন্যসঙ্গে সাজে । হিংলা তার পাদানত হবে 
কাষেং ॥? লোভ যদি অনুকুল রাঁগ আদিবানে । 
সাজিয়া সমরে যাত্রা কররে ভুবনে ॥ তবে কি 
বারুণীপান লং করিবে লোক 1 তেজই, মন্ভারাজ 
হৃদয়ের শোক ॥ জানি আমি মোহ ধেন পরাক্রম 
ধরে। তাহে দ্যতপ্রিক্স নাহি হবে কোন নরে। 
কলি কহে মান্ত্র যে কহিলে সমুদয় । সেসব আমার 
ভাল বোধ নাহি হয়॥ দোঁষদৃ্তি মন্ত্রিসহ বিবেক 
থাকিতে । কামের বিক্রম কভু নারে গ্রকাশিতে ॥ 
্ষান্তিবপ আছে যেই শত্র ভয়ঙ্কর । যাইতে কি 
পারে ক্রোধ ভাহার গৌচর 8 সন্তোষ স্বতার্ষ্য। 
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তৃপ্তিসহিত পাকিতে । লোতের বিজ্ঞ কিছু না 
পারে করিছে ॥ জ্ঞান আমাদের হয় শঙ্কর ঘোরতর । 
“শাহ কি করিতে পার তাহার উপর ॥ তধে না 
কইল মোর অধিকার করা । ইহ! বলি নেত্রজ্জলে 
ভাসাইছে বরা &॥ স্ত্রী কহে কলিরান্দ তোক্ষহ 
বিষাদ । দৈব নিন। দুর না্ছি ছয় অবসাদ ॥ দে- 
বের প্র দেব হয়েল মহেশ । উর উপাসনা কর 
বিনাশিবে ক্রেশ ॥ আশ্ততোয হন শিধ ভাব নব 
করি ! অনেকে পেয়েছে নির্ধি ভুবদ ভিতরি ॥ 
অতএব খবৰ ভুমি শিবের সেবন) অবশ্য তোমাক 
ন্মাশী হইবে পুরন ॥. ইহা বিন। উপায় না দেখি 
কিছু আর 1 মাজাতে বিপুল ভয় তণ অধিকার ॥ 
কলি কহে তাল পরামধ এই হস! আছয়ে আগার 
মনে ইহা দিশ্চয় & তাহার বিলম্ব আর আমি না 
বকরিব। আদাই ভতপস্যাহেতু কাননে যাইব 7 তোমা 
সবে বিধিমতে করিবে যতন মাহে ধর্দগথে কেছ 
না বরে গম্বন ॥ এতেক কহিয়া কলি করিল প্রস্থান । 
কহিছে শ্রীনারায়ণ ভাল এবিধান ॥ 
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অথ মহাদেবের তপস্যা কলির 

হিমালয় যাত্রা ! 

ভপদী 

এইবপ কলিরাজ, স্থির করি হাদিঘাথ, অভে 
উপপাসকবেশে 1 তেজি গুছ পরিবার বৈ না করিস: 
সার, চলিতেছে উত্তর প্রদেশে ॥ সরতাতঘ স্রজ), 
কর, নদনদী সরোধর, লালা দেশ করি অনভিজ্ঞ । 
* গর মৃত জি শত 
ব্যাপ্ত গড ।গরক্রাতৈ, (শিবিড আনুক্যাস তা? জুবিন 

ই তেজি জম সাল তাগিজাপচি ভক্ত, লবততত 
আর্ত গরু, অন্ধ ফারময় সপ ততো) জিয়া জকি, 
ঠ নি্ছ ব্যাদ্র অগণন, ঘোর রধ কাছে মাবলশৃষ ॥ 

পম্পক্ষি পৃতজম, জীমবপ জগ, অর করাতে 

বধনমাঝে। যেস্বার ভয় বোলে, দি পদ্দ মহ শুষে 

শে. নিচছরীন সে বন হ্াবেহ॥ ফেন সব শিতি পম, 
জুম কার উপক্ষণ কলিরাছ্গ করিল মস 1, হিম 
লয় মিলনে টু অন্দর টনগত টে, নট টশিনীতি হই 

তখন 1) কিং না সেই হিমাচল, বণনে বর্ণ বিকল, 

অনিচল নৌনদর্য্য যাহার । কপুরের রাশি প্রায়, ঘা 
রি দেখা যায়, হায় শোভা কি বিবি তার॥ নানা 

তাজাল, ব্যাপ্ত অতি সুবিশাল, আছে তাছে 

ডান মুগ খগ পতঙ্গম, নাতেজে যার 

হে 



২২ কলিকুভুহল | 

সঙ্গম, হেন শোভাময় সুরঞ্জম ) প্রফুলিত পুঙ্গবন, 
পরি নি ৭, ম্রমণ করিছে দিখন্করে। যাহার 
সন চা হয়ে 'অলিসবে, গঞ২ স্থারে গান 
করে) প্রমত্ত কোকিলগণ্ করে কল কল স্থন। 
ৃ? 

পরি 

শী? শা গু ্  তে লাচর £ পানা মবিখণি ভার, 
তেন্দেতে প্রাকীশ গায়, হেরে গলোস্গ্ধ কার মন। 
তত কারি কোলাহল, বে সুরধূনীজল, চা 
কর জুল্চরে। হরপিদ্ধবধপণ। রা ভ পানাবৃগ।, 

₹ন. সফলে করিছে মোদভরে ॥ কলিরাজ সেপফ্বত, 42 

মি (জরা ভারত শু 

ভগিতলাদ ধৃত 15 5শ 

এ চিত ৬. কিিরদত সপ নর 4৫ লং দর সা কপ দয চি ০) জা ০৯ শিলিতলে 1 আপন নীন্দিরঘণ, জা্ে লরি ভআইিরণ 
পানা ১ 

বিখস কুনিখয় ভইতে। মাফ বাধু রোধ করি, জদয়ে 
নত এ) [০ পিভিনিান নি এ ঞ কে সপ এপ ট 

নাদাার পারি, লিয়ে মঙ্গে শুদ্ধ ডিতি ৮ আয 
বিচ্কার ভোগি, নিদ্রালষায ফোগাযোগ ভেজে যোগ 
পরিয়। পকল। আঅনিমেধ পুনয়নত নাহি অলা আ- 
লেন, ভর শৈল সমান অঙল॥ এইখপে কত- 
কাল, 0 তেজিয়। বিধয় জাল, ভষে ভতাবেভাবের সাভিত 

স্কিত দানে রি বিধান, ৯ 
রায় স্ুবিদিত ॥ 
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অথক্জলিরত খজাদেনের স্ব 

4 পে সি ছু 
ঈড৬ শি 

রর স্ুপ্ধ শঙ্গর শত্ত শশাঙ্ষধর | ভি এ ত্র 
তিশুলকর ॥ পি পাপ প্রণথাশন ভে] মদনা- 
স্তকু মন্ত্র প্রকাশন হে ॥ ভনমীল্নশ্ান্তি বিনাশ তরে? 
সর দানব মানৰ রি ) মনি হি 
হসবর | করুণ! 1 কর ছে হর উট হয় ॥ 

ক 

তব হতব কৈতব কারি জনে । ভব ভ্রান্ত অআক্টীন্ জিতুন 

লিক্ানে 8 মাকে মোছে অল্পেটান্ ঢাদাসশ্থবাণ।। 
ক কবে হে তবে বল জন্য পানী 11 শ্ুতিপান্থুট শঙ্ছট 
সিক্ধনীরে | পড়িয়ে কাতিরে জাতি, হে স্যোগারে | 
বেশেখা জে রুজতাচিলশক্ষানতদ | পড়িগালিয় লাখ 

এদীমক্রনে ॥ বিষয়্রীত জাগসিত আমি একে হেয় 
ভে হুর েআকটান্ছ লবে ॥ তব আন্ভভ দেত্রকপ। 

হর রি নে ঘি রি কেমন ॥ আনারা- 

পর ॥ র 
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এপ কালির ভপঃস্কতির শ্ুভাবেশ। আঙ্তোষ 
আঙ্ক তুষ্ট হস সে ঙাবে॥  নঙ্দিরষধ উপ্রিততি 
করি আরেতিথ। নেব গধিদের তারে দিলা দবশন ॥ 
রত শিখরিশাগ প্রকাত শরীর বিস্ভাছি ভাষণ 
ভদুভ শে গাঙ্গানার ॥ ৯ শোডে রঃ 

এ ছি ঠা এট রা. রঃ ডু 

ইহ 

দি ভ্রিশুল উমর করছে লিপ বস 
ছে অতি সুশোভন ॥. ছুলছ ভুনয়ূন সমাধি 

বীর বিপুল জী ভাট বক্ষ দ্েশো ॥ জল 

গনী রে কন কলিপ্রতি। নয়ন শীলন কর তেজ 
্ঃখ ততি 1 কটি আমি তব ভগসা বিবরণ | 
ডক নাই নোবাঞ্া হইবে পুরণ) পরীক্িৎ ফিল 
ভোমাশুতি যেই স্কান তাহ! ভহইাতিই তৰ 
হইবে কল যা ॥ | গন মোরে জাছে পুরা 

বধি। বেদবাহ্ আটাম টিতে নিরবধি ॥ তব অধিকার- 
কালে তাহা শ্রকাশিবে। তাছে বেদ পথ অনায়াসে 
বিনাধিবে॥ আপনিও বিষণ করিবারে দেবহিত। বুদ্ধ- 
পে অবতীর্ণ হবেন তুরিত 7 ইতিপুর্ধে দেবগণ 

শখ ৮৫ 
%) 
চপ 
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ক্গারোদেতে পিয়া । নি নারায়ণে বিন্য 
করিয়। % গছে ভ্রিভুবন প্রতিপালক স্বরারি | 
লভজদ বৃজ্সল রা রানি শান জয়, 

হৈতত হরি আমাসলাকারে। রক্ষা করিঘাছি সানা 
গতে বারে % স্স্প্রতি অস্রর্গাব-প্রাপ্রু প্রজা, 
গণ। বেদ বিধিমতে করে তপ অ চরণ? যদি তাৰ! 
নেই সত্ব তপস্ার ফালে। রা লক্ষে আসি 

দানবের । দলে? হবে সে সঙাত্রনাশি 
পঙ্টুরত জোক বধ নহে চিরদিন ॥ এপ ভা 

প্র রা কাবা ই ক মি এ ও গত গা ৬০১৩ রি পা | 1 ও. ৫ ০০৯ ্ 

বাঁক হয বন্টুনা। আগপাশি সে ফালে ভারা পিই লে 
সন পি - কচ 

নিনাশ অতএব আমজেবে কুপ। বর | ₹ঠ। 
লা 

উগ্িত ককু মানে বিবেচিযা ? আনি লা ণ ্ 

স্তাহিলেন দেবগানে 1 ভয় মাত তেঃমাসবে নও 

নলিকেতনে ॥ জারুত নি আমি অগুবঞ্রতিলগ্গ | 
একাৎশেততি প্রকাশ গাইখ বুধধবেশে ॥ নাজিকির 
মওএ তাহে করিয়। প্রচার । বিনাশ করিব বেদলিষ্া 

1 এত শুনি দেন্গণ তারে । এমিয়। | 

আপন গ্বতে বুহিলেন থিয়া ॥ সেই বুদ্ধ অনতার- 
শাল উপক্সিত। তভাঙাতেও হইবে তোমার বন্ 

ভিত & পরে আমি কগ্পিত আগম প্রকাশন ণ 
করিয়া করিব তব শুভ আচরণ ॥ তব অধিকারকালে 
বিষ্ুতগবান্। প্রতিমাকগেতে বর্ষ অযুত গুমাণ ॥ 
থাকিয়া ভূমিতে পরে অন্যদেবসনে | পুথিবী 

গা 



১৩ কলিকুতৃহল। 

তেজিয়। স্বর্গে যাবেন আপনে ॥ তুমি তাছে সাভাষ্য 
কর্বিবা আচরণ 1 ফাহে দিল ল্সি্ধ জয় সে 
নরথ ॥ বিফৃ্ধিতি সময়ের অর্ধেক ব্যাপিয়া। থাকছি 
দিধুপদী হবে ভারত ডেজিয়ী ॥ তদদ্ধ সদ্ক্ষমাত্র 
ডি দেবগণ। পু ধধীতে রডি পরে করিবে গমন ॥ 

বিধু ঘবে তেজি নর 'অবনীম্ণ্তল । তখন পাষণ্ড 
ধর্মী হইবে প্রবল ॥ ভাহে ভুমি অনায়াসে হত 
কাঁধ হবে চিন্তা তেঙ্জ কলি তব ঢুঃ রা হরাবে। 
অন; এক উপদেষ সপ আব 

্ ১ 

না রভিবে এইচ্াণে ॥ এইদেশ হয় বন্ধ ধশর্খিক 
পা হু ্ 

প্রেবিত। এখানে রৃহিনে শীঘ্র ন। জছইবে ভিত ॥ 
এলাপি ভ রতপুর্ঝ ঘদন্সিণ এপন্টে গামা জরি 
ফুনি মম উপদেশে॥ তথা আভমন্ স্থানে আপনার 

নাস । প্র্াশিয়। নিনির্ছাণ কল এক ধাম] মহ 
স্বানে তুনিহ করিয়, অবশ্থিতি ! ফেদপছ শ্রকাশিবে 
ক্লীতি নাতি ॥ সেউ অনুসারে অন্য পরদেশী জন। 
অবশ্।ই করিবে ভমেতে আচরন ॥ এউৰূপ কলি, 
৪ করি আশ্বাদন 1 অঙাদের তশবলি হইলো অদ. 
আনি ॥ তাছে আনান্দিত অতি ঠ কলিগ | পুনরাপি 
আঁ বি গারত সমাভ ॥ এভেডু শ্রীনারায়ণ চট্ট- 
রাক্ষ বহে । দৈব বল তুল অন্য বল কিছু নছে। 
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অখ শ্রীবিষার বুদ্ধাবতারের বিবরণ | 

পযার ! 

এবে বদ্দুণণ লহি সভ শ্রাবণ রী ও বুচ্জ, 

কূপী হৈল। মারার ॥ ধর্শমারণা মানে পর খাত 
পায়াদেশে 1 তাকে বিনজজ্ জা ক 

বে ॥ অগ্চননন্দিনী মারাদেবীর জঠরে 1 আিঙ্কোং 
দন পুবকপে ভারত ভিতারে পিতৃমাত নম 

সহি 

সর গরু &. ৮ পপর বসু পল পরে পি রি গৌভাম নাম ধরি । অধলীনে আক্কতী হউলে : গহাব।। 

০ মন্তিত কেশ শিপগিপুচ্ছ করে । নশাদ! নাত 
টে প্রদেশ গুজদারে। উপলীভ ইলা যথা ও 
সে জান । মহাযে করিতিছে ভগ জাটিতুণ ॥ আল 

সবারে স্ড়ানি কাজে ভগবান 1 কি ক্রু জা 
মরা সবে কছ জে বিনান 7 কোন অভি্গাখে 

কর দ্র কমা! ইহ কিছ্বা পরালোক বাগ 
তথ মনসা ॥ কি ফন পাইবে পানে এই তপন 
স্যার । মোরে খিবরিয়। | তাহা কহ সমুদয় ॥ আনি 
টি কহে গোতষের প্রতি । পরলো রী 
রা হই মঙ্গীদতি ॥ কি তব দ্রিচহাস্য বল আত 
বিষয়ে । হাসিয়া কহেন ভরি ভাসবে অণয়ে॥ বদি 
পরলোক বাঞ্জ! আছে সবাকার ॥ তধে কেন দেহ! 
ক্রেশ পাও অনিবার 1 বেদ মোহে ভুলি বেদ 

গও ! 

পের স্স শী ১ব্ সিভি 
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তারাও ছুকুল। ভ্রান্তি তেজি সত্যধর্মে হও অন্ু- 
কুল ॥ আমি তোমাসবে যাহ। করি উপদেশ | 
গ্রহণ করিলে তাহা বিনাশিবে ক্লেশ 7 এই মহা- 
ধর্ম হয় সকলের সার! ইহাতে অর্ভতা আজে 
তোমা! সবাকার্ধটী ইহা কি অন্ত বলিয়া ভার 
খ্যাতি । হইল'জগতে যাহে মুগ্ধ দৈত্য আতি ॥ 
বিষ্মায়। প্রভাবেছে সেই দৈত্যপণ | শ্রদ্ধা করি 
তার বাঁকা করিল হণ ॥ তবে কভিছেন সে সবারে 
ভগবান । শুনহ পরম পন্ম হয়ে সাবধান ॥ জীব 
শব আজব সন্বর ও শিক্র। বন্ধ মেখন্স এই সপ্ত 
পদার্থ প্রবর ॥ '£ই সইসারেতে হয় যে কোন ঘটন। 
তাভাতে জীবাদি সগ্র পদার্থ কারণ ॥ জীব বলি 
তারে যে জ্ঞানাদি গুণবান | সাবয়ৰ অহমর্থ কাছ 
পরিমাণ 1 অজীব তাহার ভোগ? সামগ্রী সকল। 
আনব ইন্দ্িয়গণ জানিবে কেবল ॥ যাহাতে আারত 
করে বিবেকাদি পর্দ্ট | অবিবেকপ্রভৃতি সন্থর শব্দ 
অন্ন ॥ কামক্রোধপ্রভৃতিতর কহিয়ে নিজ্জ্বর | বঙ্ধ 
মোক্ষ বিবরুণ শুন অতঃপর? পাপণুণর হেতু জন্ম 
মরণ প্রবাহ । বন্ধশন্দে এই অর্থ হয় সুনির্ববাহ ॥ 
যারে পাপ কহি তাহ। করহ শ্রবণ । যাতে হয় 
জ্ঞানবীর্য্য সখ বিনাশন ॥ একপ যে কোন কর্ম 
তারে পাপ কয়! ভ্ানাদি প্রকাশে যাতে সেই 
পুণ্য হয় ॥ পাপপুণ্যে ঘটে জন্ম মরণ প্রবৃত্তি! তার 



নিবারণমাত্র মোক্ষ-শবা-রুত্তি ॥ চতভুর্বিধ পরমাণু 
সক্টির কারণ । কালে তার যোগায়োগে জন্মে কা. 
ফাগণ ॥ দিককাল আকাশ এসব নিত্য হয়। ষে 
সবার আনুকুল্যে জন্মে বিশ্বচয় ॥ একব্ালে এক 
দ্ববে। নান! বাপদেশ | সিদ্ধিহেতু হয় সঞ্ডভ্ঙী 
উপদেশ ॥ এইজপে বহু বিধমতের গুচার। করিয়া 
করিলা ধন্ম ভ্রষ্ট সে স্বার 1 তবে ভথাইহৈতে হরি 
করিয়া প্রস্থান! কথায় অরুণ বন্ত্র টঙ্। পরিধান ॥ 
মস্বনে অঞ্জন লয়ে করেন ভ্রমণ 1 উপনীত হৈল। 
যথ! অন্য দৈত্যগণ ॥ ভথার তাহার! বেদবিধি 
অভিমত 1 আগ্ধান্ধিত হয়ে ষজ্তআরি করে কত) 
সে সবারে সন্ত্াধা করিয়া! কন হরি। কেন সবে ফ্রেস 
পাও অধর্থ আচরি । বিছামিছি কেন পশ্গণে 

ভিসা কর! নিজ ভিত চাহ যদি সম বাক্য প্র । 
তোমা-লবে দেখিতৈছ যেই বিশ্ব | সখার্থতি। 
শ্বনমাত্র ইহা! সমুদয় 1 ভান্তিহ্তান হেতু সব হয়েছে 
'কল্পিভ 1 স্বপ্ন যেন নিরাধারে হয় প্রকাশিত ॥ 
অবিদ্যা কেবল হয় তাহার কারণ 1 এইকপ বোধ 
কর সবে প্রতিক্ষণ 7 উহা বলি বুদ্ধনামে তথ। ভগ. 
বান। প্রকাশিল। হয়ে স্ব মোহের নিদান 1 হেন 
মতে সে সবারে ধর্্মচ্যত করি। স্থানান্তরে পুনঃ 
উপনীত হন হরি॥ তথা পুর্ববদত জয়ানিষ্ঠ উদ. 
তাগ্ধণে । সম্ভাষ! করিয়া কন মধুর বচনে ॥ ওকে 

0 
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দৈত্যগণ সব কিবা ধন্মা কর । অনর্থক কেন ভান্তি- 
কাননে বিহর ॥ পশুহিংসা! করিলে থে পুণ্য লাভ 
হয়। হেন অপলাপ বাক্য পাগলেতে কয় ॥ বজ্জেতে 
বিনষ্ট পণ্ড স্বর্ণ যদি গায় । তবে ক্কেন লোকে 
নাহি বাধ হৃগিতায়॥ পিতৃত্বর্গ লাণি লোক মান। 
বড করে! যা নাহি বধি ভালে মিছা ঘরে মরে ॥ 
তোমাসবে বল ইন্জ্ বু যজ্ঞ ফলে । রাজস্ব পাইল 
স্বর্গে অমরমগ্ডলে! যদি সত্য হয় ইহা তবে রি প্র 
কারে। শ্রপ্ধ কান্ঠ ঘুতে তার তৃপ্তি হৈতেপারে পু, 
দেহ পেয়ে যার ঈদূশ ভোজন 1 পশ্ুসঙ্ষে জাছে, 
তার কিবা বিল্চ্চ৭॥ কর্তা-হিদয়া-দ্রবা-নাশে বাদি 
বর্ণ হয়। তবে দগ্ধরুক্ষে কেন নহে ফলোদ়।॥ 
আন ঘদি হয় স্ৃত-পিতৃ-তৃপ্তি-ক্র ' তবে বেন 
প্রধাসেতে ছুঃখ পায় নর! গৃহে থাকি পুজ আদ 
করিলে তাহার ! অবশ হইতে পারে ক্ষুধার দি- 
স্থার॥ শ্রাদ্ধে যদি যত মানবের তৃপ্তি হয় ! তৈল 
দানে মৃতদীপ দীপ্ত কেন লয় ॥ অগ্নিহোত্র বেদত্রয় 
ভ্রিদণ্ড ধার৭। বুদ্ধি শক্তি বিহীনের জীবিকাকারণ ॥ 
অতএব এইক্প তেজি ভ্রম জাল । মম বাকা শুন 
ধদি স্রখে বাবে কাল । পরোক্ষ ঈশ্বর আছে জগত 

কারণ। ' কেন মিছামিডি উহা কর সস্তাবন ॥ দেহ 
নাশ হইলে কি থাকে পরলোক 1 তবে তার লাগি 
মিছ; কেদ পাও শোক ॥ বটবীজকণ) যেন বৃক্ষের 

রে ি 

$ 
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কার৭”। দেহ্প্রতি রেতঠঃকপা জানিবে তেমন ॥ 
বহুত্রব্যযোগে যেন মাদকত। হয়। চারিভূত বোগে 
তেন চৈতন্য উদয়? বীজাঙ্কুর প্রা এই জগত 
সকল | অনাদিকপেতে আছে এমনি কেবল ॥ 
কালে পৃথিবীতে যেন শন্যগণ হয়। কালে নাশ 
হয় প্রন তেন প্রাণিচয় 1 ইহা কি কর্তা! কেহ 
'আছুয়ে অপর | যে মানরে ইহা তার সম কে 
বর্ধর ॥ সে কর্তার কর্তী কেবা জুধাইলে ফলে! 
অনবস্থাভয়ে তার আদি নাভি বলে। একপকম্পল। 
কালে আর্ত হইযে। অন্ধপরস্পর! ন্যায়ে মরয়ে 
নিয়ে ॥ তোমাসবে হেন কপ তেজিত্। কুমত ! 
করহ বিবয় সুখ সবে অবিরত 1 যাহাতে এছিক ফ্রেশ 
ভয় স্তঘটন। তারে পাপ কহি তাহ! করিব বঙ্জ্বন ॥ 
যাতে সুখ ভয় সদা পুণঃ বলি তারে । তাহ কর 
কেন মজ ভুঃখ অকুপারে ॥ সব জুখইৈতে শ্রেক্ঠ 
নারীসক্ষ হয় 1 নিগার পর্দার! বলি তেজ ভয় ॥ 
অহিংন! পরন ধর্ম এই বাক্য সার। প্রাণিমাত্র 
হিংস। করা অসাধু অচোর 1 নিজ সুখ ছু যেন 
অন্যের তেমন। এজন্যেতে করা নহে কাহারে 
হিংসন ? অন্য যাতে সুষ্ধি হবে তাই আচরিবে। 
পরলোক আছে বলি মনে না করিবে ॥ এইমত 
উপদেশে সে সকল জনে । ধর্মভ্রষ্ট করি যান 
অন্যত্র আপনে ॥ ক্রমেতে সেসব মত হইয়া প্রবল । 
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বাপ্ত প্রায় হইল এ অবনীমগ্ডল 1 অদ্যান্সি নে- 
পাল ভোট বন্দ চীনদেশে 1 লঙ্কাআদি দেশ 
ধপিয়াছে জবিশোদে ॥ এ আ্রীনারায়ণ কছে ভাবি 
ভগবান! এখন কলির বন্ধ ভইবে কঙ্যাণ ॥ 

অথ মহাদেবের কন্পিত আগম প্রকাশ 
উপ, 

ঘখন এ ধরাতলে, ব/াপিল বৌদ্ধের দলে, সকালে 
তেজ্িল বেদ পথ | সেইকলে প্রীমাতশ, কলধর্ 
উপদেশ, প্রদ্দানে করিল! অভিমত ॥ লিতীয় শঙ্গার, 
বেশে, শুবেশিয়! পু দেশে, বন ভস্ক লইষ! 
সঙ্গেতে : সহ বন্ত শিষ্যগণ, আানেই শয়াটিম,। 
করিয়! বেড়ান স্বরঙ্ষেতে॥ কহেন সবার প্রতি, 
তেজ সবে এ ছুক্ধুতি, পরলোক গতি টিদ্ছ। কর। 
কেন ছা বৌদ্ধমতে, ভ্রমিছ সদা কুপথে, শুস্থভাবে 
শিব আজ ধর ॥ বিবেচিত়্। দেখ তাই, কে বলে ঈশ্বর 
লাই, নহামায়া! জগত জননী | নে বিচারে নাহি 
কাষ, মম বাকা হৃদি মাঝি, রাখ খদি দেখাব এখনি ॥ 
যদি মহামন্ত্র তার, জপো। হয়ে বীরাচার, তবে কিছু 
অপেক্ষ। না রবে! পাবে চতুর্ধর্গকল, যাবে সন্দে 
সকল, অনায়াসে জুখলাভ' হবে ॥. মারণোচ্চাটন 
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আদি, আছে কর্শা অবিবাদি, তাহ! যদি দেখ পরী- 

স্ষিজ্া। ভ্রান্তি কিছু'ন! রিবে, শ্যঘাপদে বিকাইবে,, 
আপন কুমত, উয়্েক্ষিয়! ॥ ত্রিপুরা তরিগুণাকণ্রঃ 

জিলোক তারিণী তারা, ব্রিদেবজননী তি নয়ন । ভর 

রদহন খাঁর, চরণ করেছে সার, পরম পদার্থ 
মনে গনি যিনি এই চরাচরে, বাপ্টে সদা জুরলরে, 

' পশ্রপক্ষিপ্রভৃতি সকলে । যে শ্যামার শক্তিলবে, 
শক্তিমান হৈল সবে, সে ঈশ্রী নাছি কেবা বলে॥ 
লোকের এবুদ্ধিতেদ, লাগি সি টে কল বেদ, বিষ 
বুদ্ধমূর্তি অঙ্গীকরি। এজনো তাহার নম, করা 
নজে কোন যাষ, তুলসী স্পর্শিতে ভয় ধরি । অত- 
এব সবে কই, স্ত নতি তারাৰই, তারিতে সং্নর 
ঘোর! তারি মঙ্্র কর জপ, তেজ পশ্ুচেক্া- 

তপ, পঞ্চ তন্তে করিয়। আদর তন্ত্র প্রিয় হন 
তার), পরতন্ত্ব নমাকার?, তনু সেবা করহ রা তানে। 

স্ মংস্য আর, মুত্র! ও মৈথুন তার, 
ধণহে ভারি জনে॥ এহইবপ উপদেশ, (স সবে 

হরিয়। শেষ, অপর প্রদেশে প্রবেশিয়া । কহিছেন 
দ্বিজগণে, মিছা ক্লেশ পাও কেনে, পশুধর্ম সাজন 
করিয়।॥ বেদ হর মহা, তাহাতে হইদ্র! অঙ্গ, 
নিরানন্দ করিছ সেবন | কলিতে কালিকাবই, নিক 
রের হেসু কই/ কেন তবে ভ্রম অকারণ ॥ হবিব্যাশী 
উপবাসী, হইলে কি রাশি২, মোহমসী মার্জিত 
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হইবে । আনন্দ চিময়রস, ব্রহ্ম নহে স্তকর্কষ, কুরসে 
সরস না পাইবে ॥ চিদানন্দ ৮2 কালিকাঁল 
নীগন্তিনী, দিজবোনিবজ্সে এসকল । আনন্দ সম্্বোগ- 
রাস, প্রসবিলা' অবিরলগে, স্থূল রি ত্রহ্মাগ্ড মণ্ডল ॥ 
ভ্গকূপা ভগবতী, ভ্রিকোণে ত্রিদেবগতি, ত্রিপ্থা 
ভরিশক্তি স্বকপিণা । লিঙ্গবপী মহেম্বরে, স্বসঙ্গম ভুখ 
ভরে, সুখী করে ভ্রিকালকপিদী॥ ভগলিঈপমা- 
যোগ, এই সে পরমযোগ, ভোগ মোক্ষ উভর 
কারণ । শ্ুক্রনি,সরণকাল, নির্বাণ কথ মিশাল, 
দিশ্দাগমে বকছে ভ্রিলোচলন।॥ পভাবালনঙ্গে শিক, 
বিপরীত রত। কিব নিজ স্ুখামৃত আন্বদিতে | যদি 
সেক্সে থাকে ম্ম। ধরহ জিব্বচন, ঠণনিবিমনে 
সখ দিতে॥ 

অথ কৌলখর্খ বিবরণ 

গ্যায় । 

কুলকৃগডলিনী কালী সুজ কুলপথে |" 'অকুল 
রর পার হইবে যেসব ।, ঢরাচর বস্ত নারদ 
ক্দেবলি। কালিকা কারণকপে ব্যাপ্ত এসকলি ॥ 

ব্ুতেল মানি জীব পশুতুল্য হয়। পশ্রমার্গে পর. 
তষ্কু প্রাপ্তি কভু নয়॥ কহিলেন পশুশান্ত্র অন্যৰপে 
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শিব । মহাপাপবশেগতাতে রত ভূয় জীব ॥ অত. 
এব পশুনঙ্গে তে আলাপন । পশুক্কাছে নিজঘত 

করভ গোপন ॥ ব্রহ্গবন্ত অবিচ্ছিন সুখকপণন্হয় । 
কামিনীর অক্ষে তাহা বাপ্ঠ সমুদয় ॥ জে নারীলক্কম 
তেজি নিরাননগ্কালে | সাধিলে শ্যামার সিি নাহি 
কোন কাদে? তার সাক্ষী দেখ সঙ্গে জয়ে লেট 
নারী । শণনারে সাধিয়া সিদ্ধি পাল ভ্রিপুরারি । 
সারবিতী সঙ্গেতে সিদ্ধ স্বয়ম্ সেকপ । সত্যাদাজে দিঘ 
জরি ধরি রুদূপ 1 অতি স্ুগছন এই কুলপর্ম হয! 
মোগীক্ুজনার ইভা শম্য কতু নয় 7 পুর্দ্বেতে 
বৃশিহ ভেক্ষি কল উপদেশ পশ্রমর্গে তারা সেখ 
পায় নান ফেশ॥ বছকালে জপ করি পিদ্ধ নাভি 
নভে? ক্রোধে তারামন্ত্রপ্রতি শাপি দিল তবে ॥ 
ত:হে দৈববাণী তথা হইল তখন । কেন মুনি সঙ্গে 
শপ দিলে অকারণ ॥ পশ্ুবুদ্ধি তব নাহি হয়েছে 
মোচন। পঞ্চভাবে ভজি ক্রেশ পাও সে কারণ | 
সিদ্ধি বারণ থাকে যদি যাও চীন দেশে। চীনের 
আচ সধ সেবহ বিশেষে ॥ যোনি অন্ন বিচার তথায় 
কিছু নাই। সিষ্িলাভ হবে যদি কর গিয়া তাই ॥ 
এত বাণী শুনি ্জ বশিষ্ট ঈমতি । পিধী ছৈল চীন 
দেশে করি.সমংগতি ॥ এই হেতু কহি আমি শুন 
মবিশেষ । রমনীসঙ্গমপ্রতি 'সবে তেজ দ্বেষ ॥ 
যোনিকপ। হুন কালী লিঙগকপী হর 1! মাতৃভাব 
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পিতৃভাব চিন্ত। পরস্পর ॥ যেকালে যেখানে নারী 
দর্শন পাইবে । তখনি অমনি ভক্তিভাবে আলি- 
ক্ষিবে॥ অভাবেতে মনে২ চিস্ভিবেক রতি । নতুবা 
অধমলোকে হইবেক গতি ॥ রমণে কুশল রাম! 
কর সহকার। নিজপর বলি মনে ন' কর বিচার ॥ 
মদদ মাস মংস্য মুড মৈথুন বিহনে । কলিতে 
কালিকা সিদ্ধি হইবে কেমনে ॥ অদ্ধাশুদ্ধ ভদ্রাভদ্র 
একেবল ভ্রম । এক বিন! দ্ুই নাই উচ্চ নীচ সম ॥ 
কশলাকাল বিবেচন। তেজ এপথেতে । কোটিগ্রহ 
ভুলা কাল নারীসঙ্গমেতে ॥ তাতে পুনঃ হয় যদি রাছ- 
গ্রহযোগ । তখনি করিবে শিৰ শজিতে সংযোগ ॥ 
মাতৃসুখে পিডৃযুখ করি সনিধেশ । জপিবেক মহা- 
বিদ্যা পিয়া সুবালেশ। যাবত না হবে মুক্ত গ্রহ উপ- 
রাগ । তাবত একপ করিবেক মহাষাগ ॥ মুক্তি- 
কালে পুণাহুতি করিয়। প্রদান । মহাবি্দ্যা জপন 
করিবে সমাধান ॥ ভগলিক্ষামৃত সহু যোনি ধৌত- 
হ্বীরে। তর্পণ করিবে পরে পরমাদেকীরে ॥ তাহে 
বিদ্যা সিদ্ধি হবে অবিদ্য। নাশিবে | মাস্ুজার তুলা 
ইহা! নাহি প্রকাশিবে 1 বাহিরে বিশুদ্ধাচার বৈষ্- 
বের প্রায় । রহিবে লোঁকেতে যেন টের নাহি পায়॥ 
পশুসঙ্গে আহার বিহার সম্ভীঘণ। তেজিবে সর্ধ্বদ। বাহে 
নহে প্রকাশন ॥ পণুদৃষ্ট স্পষ্ট কিছু বস্ত না লইবে। 
হিতাহিত কিছু সেসবারে না কহিবে ॥ বীরসঙ্গে 
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কারণ সেবিবে সর্বক্ষণ । অকারণে বথা কাল 
অযোগা যাপন ॥ পিয়েহ পুনঃ পিয়ে ভূতলে পড়িবে। 
উঠি পুনঃ পিয়ে মদ্য জন্ম না হইবে ॥ এইবপে বন্থ- 
তর উপদেশ করি। কুলধন্ম প্রকাঁশিল। ভুবন তি- 
তরি ॥ মদমোংসলোভে "কেহ মৈথুনলালনে | সক্ষ- 
লে ভাসিল কুলাচার মহারসে ॥ বেদপথে বড 
(কহ না করে আদর। আগম মোহেতে যুদ্ধ হৈল 
বন্ধ নর ॥ ক্রমে কলিস্থান হইল বিপুল 1 বিলা- 
শিল কলির মনের দুখ শুল ॥ এ ঞনারায়ণ কে 
দৈন বল মার । সংসারে অল্ভ্য বিবা থাকয়ে 
ত।হার। 

অথ কৌলধর্রক্ষার্থ কলির দ্বিতায় মন্ত্রণা ও প্রথম 
দিপিজয়ার্থ কন্দর্পের রতি অনুদ্া | 

প্য়ার। 

এইৰূপে বৌদ্ধ বাম মার্গে ধরাতল ! যখন হইল 
ব্যাপ্ত প্রায় এসকল ॥ লোকসব বেছ্ছপথে হইল 
বিরত।” তেজিল স্বকুল অগ্নি অগ্নিহোত্ি যত ॥ বৃথা 
হিংন। বৃথ! পান করে নিরন্তর । আর কন্মে ক্রিয়।- 
বান হৈল বন্ছু নর॥ নিজ পর নারী কিছুনা করে 
বিচার। যাতে তাতে হয় রত হয়ে বামাচার॥ 

. শ্ব 



৩৮ কলিকুডূহল । 

কলির হইল ষাতে অনুকূল বিধি। সেপথ রক্ষণে কলি 
চিন্তে সদা বিবি ॥ অধর্ঘম সহিতে কলি করয়ে মন্ত্রণ। 
কিকপে প্রবল হবে এই ধর্মমগণ ॥ কুল ধর্ম প্রচা- 
রেতে পাইয়াছি কুল! বতনে রাখিব ধাতে না হয় 
নির্মূল ॥ শিবআজ্ঞা আছে মোরে যাব বঙ্গ দেশে। 

কৌলিন্য মর্যাদা আগে স্াপিব বিশেষে! যাহে 
শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চি প্রজাগণ। করিতে না পারে 
কুলপথ জঞ তাহে বন্তকালে শরীর না হবে 
বিবাহ । জার ত ঈি তার কাম করিলে নির্বাহ ॥ 
পুরুষে করিবে তত পরিণয়। কুলিনের কুল 
এক্ষা না করিলে নয়॥ এক জনইৈতে বন্ধ কামি- 
নীর কাম । কদাচ ন! পারিবেক হইভে বিরাম । 
তাহে সে রমণীগণ তেজি লাজ ভয় । পর্ন পৃক্বেতে 
রত হইবে নিশ্চয় । যদি পুন তাহে বৃভার্য। পতি 
মরে। তবেত হইবে সব বেশ্যা ঘরেৎ। অকুদ্দীন 
পূরুবের বিবাহ না! হবে। সেসবার দ্বারে সতীধর্ধা 
নাহি রবে ॥ অর্থলোভে কেহ কন্যা করিতে বিক্রয় | 
তৌঢ়া করি রাখিবেক তেজি লোকভয় ॥ তাহাতে 

ছতে নারি যৌবনের জ্বালা । স্বেচ্ছায় তজিবে 
যারে তারে কুলবালা ॥ এইসব মনোর্ত্তি করিতে 
সাধন । বঙ্গরাজেয এবে আমি করিব গমন 11 আদি- 
স্তর রাজা আছে বিক্রমনগরে। নিজাংশে জন্মিৰ 
তার মহ্যষীউদরে।। বল্প(ল নামেতে খ্যাতি হই- 
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বেক তথা । সেই দ্বারে নিজমত সাধিৰ সর্ববথা !। 
আর এক পরামর্ষ হয়েছে মনেতে | দিথিজয়ে মদনে 
পাঠাব ভুবনেতে | মোহ অবিবেক ছুই সেনাপতি 
লয়ে। বসন্ত সামন্ত সভ সুসজ্জিত হয়ে? গমন 
করুক সেহ ধরি ফুলশর। মম অনুগত কারবাছে 
চরচের ॥ তোমারে জিজ্ঞাসি ভাহ। কিকল এখন। 
ভাল কিয়া মন্দ হয় একপ মন্্রণ 11 অধর্থ কছেন 

বাক। তুমি অভাধীর তত আ। ন্ভিমত যাহ। তাতাই 

সুক্কির|। মানে ডাকিয়া তবে কর আজ্ঞাপন 1 দি 

রর চয়তেতু সেহ করুক গমন ॥ এত শুনি মনগর্থে 
কাইয়। কলি। নিজ অভিপ্রায় তারে করছিল 
ভা বে আজ্ছঞ। বলিয়। তবে চলো রতিপ্ন্তি | 
গণনিধি কহে উপযুক্ত এই অতি ॥ 

পি সবক আউট (জি 

অথ কন্দপ্পের দিপিজয়াবমরে বস স্বর্ণন | 
মাহীরকি চত্তুগ্পদী। 

ভুপতিসন্মতি মদন পাইয়ে, তখানি অমনি চলিল 
ধাইয়ে, বসন্ত সামন্ত সঙ্গে সাজা ইয়ে, করে ফুলশর 
ধরিয়ে । প্রকাশিয়ে বছবিধ ফুলকুল, রসাল পল্লবে 
ধরারে মুকুল, মলয়পবন হানিতেছে শুল, মার২ 
রব করিয়ে ॥ রণবার্থী আগে করিতে প্রচার, পিক, 

ঘর ৃ 
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কুল ঘন করছে ফুফার, তাহাতে পাপিহা কক্তিছে 
আবার, পি থাহা কার রয়েছে । মল্লিকা মুকুলে 
বসি মধুকর, প্জেৎ গুঞ্জে গুণং স্বর, সে শেন তীৰণ 
মদনসমর, শঙ্গা বাদাকর হয়েছে ॥। কেশর কুস্গুমে 
রে রাজদণ্ড, দণ্ডে২ চাঁজে দে করিতে দঞও, অতরুএ 
তরুচয়ে লণ্ড ভণ্ড, করে সে প্রচণ্ড সীরে। বলে 
হেরে ঢুষ্ট তরু লতাগণ, কি শৌরবে সবে আজ 
নিখগন, এখনো শৃসজ্জ ন্ সে কেখন, এমন কি বুদ 
কমিরে || পাটিল জ্টল রণ রদাবেশে, ধরে এন ন্তন 
তণ পুষ্ঠদেশে, কাঞ্চন লাঞ্ন করিতে বিশেষে, তীক্ষ 
তলোয়ার ধরেছে'। কেতকীর করে কঠিন করত, 
এশ্টোকেতে শোকে ফেলে অচিরাদ জাতি জাতিকুল 
করিতে আঘাত, শুতদ্রষিপাত করেছে, স্মরভত।, 
শনে দগ্ধ তুষকণ, তরুততি সদ। নূরে বরিষণ, তাতে 
স্বভীৰণ করে কলস্বন, খগণ্ণ অভি কপটে ! সেই 
বজু সম কঠিন নিলাদে, বিরহিদীতৃন্দ পড়িছে প্রমাদে, 
একান্ত স্বকান্ত বিরহ বিষাদে, ভাবে ভাগ্যে আজি 
কি ঘটে ॥ চৌদিগে কুসুমসৌরভ ছুটিল, বিরহির 
সখ সম্পদ লুটিল, ছুঃখ হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল, ব্যা- 
কুল করিল্ সে সন্বে। যৌবনরখেতে করি আরোহণ, 
ধরি ফুলময় দুঁড শরাসন, মদন করিছে সুদৃঢ় শীসন, 
হায় আজি যুদ্ধে কি হবে) ধর্ম ধৈষ্য বীষ্য লঙ্জ। 

নি 

জাতি কুল+ বিবেকাদি সবে ভাবিয়া আকুল, গেলখ 
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কুল একি শক্রকুল, ঘোর প্রতিকূল হইছে। সাজোস 
সেনাসমূহ স্বর, আজি যুদ্ধ বুঝি হবে ভয়ঙ্গর, 
এলা কাম করে ধরি ধনুঃশর, এ নারায়ণ তিন 
হে 

অথ কন্দপের বিজয় | 

শহার। 

এইবধপে সসৈন্যে সাজিয়া পঞ্চবান 1 গব্ধভরে 
চরাচরে করে কম্পবনি || ভারতেতে বক্ষরঙ্গ 
ভূমে অগ্রে আমি । বিপক্ষের লক্ষ্যে বান ছাড়ে 
রাশি২ 1 প্রতিযোগ্ধ1! বিবেক দেখিয়া সেই রীত। 
দোষদু্ি মস্ত্রিবরে পাঠীন ভুর্িত।। যাও২ মন্তি 
তুমি শী্ঘ রণস্থলে । বিমাশহ্ প্রতিপক্ষ পক্ষ সৈনা 
দলে ॥ সুঙ্গে লও লজ্জা] ধতি ক্ষমা তিন জনে । শ্ম্ 

ঠ চা 

দম আদি সৈন্যে সাজাও যতমে।। বিলম্ব আলম 
তাহে করা যোগ্য নহে। মঞ্জিল বিিক্ষকুল অকুল 

কগপহছে॥ বিবেকআজ্ঞাগ্ম লজ্জা ধৃতি ক্কমাসনে | 
যুদ্ধেভে সাজিল মন্ত্রী লয়ে সৈনাকাণে | রঙ্গভূমে 
দেখি কাম সৈন্যের তরঙ্গ । যুদ্ধে ক্রুদ্ধভাব তেজি 

.ভাবিল আতঙ্ক ॥ . মনা মহাবেগে মোহনাক্্র 
ধরি। প্রহারে প্রথমে দোবছৃকিসৈনেঃপরি 11 তাছে 

দ্ব.ত 
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পুনঃ কুসংস্কার চাল শঠজ। লঙ্জা ধৃতি ক্ষমা 
রতি প্রহারে সর্বখা। একেতে। মোহন বানে মু্ীসরথ- 
জন! অধিকস্থ্ব পরস্পর'করে আক্রমণ ॥. 'কুসছগ্থার 
আশেতে লজ্জার কেশে ধরি। নামায় নয়ন রথছৈত্তে 
শীঘ করি॥ তাছে সে কামিনীকুচকুস্ত করি তর। 
কুসংক্ষারসঙ্গে করে প্রচণ্ড সর | তবে সে শৃঙ্ষার 
কুচি নামেতে রাক্ষসী । গ্রহাঁরে লঙ্জারে আসি কা- 
মিনীবক্ষদি |! তাহাতে কম্পিত! হয়ে লঙ্জজা1 অতি- 
ফায়! ভয়েতে প্রবেশে গিয়। মদনআলয় । || লজ্জার 
তগিনী এক আছিল বামতা 1. সহায় হইল রণস্থলে 
আসি তথা.।। তাহে রতি শুঙ্তাধরুচির পক্ষ হয়ে । 
ধিনাশে লক্জারে পোয়ে পতিয় নিলয়ে॥ সেকালে 
চার্চলা মিয়া ধৃতিসনিধানে । «ঘোর সুগ্ধ করে দৌহে 
বিবিধ বিধানে ॥- চাথ্লোর পরাক্কষ সহিতে না 
পারি। “সঙ দিল ধৃতিদেরী বশভূক্ষি ছাড়ি সেই 
পে মন্তুত। করিয়া আগমন 1 ক্ষমায় তেজিয়া 
ক্ষমা করে মহারণ ॥ হল্টাহী কেশাকেশী দস্কাদস্তি 

রস্জার যুদ্ধ করে আপন শ্রঙ্ঠাষে ॥ ক্ষমার 
কয়া সা! আসছিল সঙ্তাৈ। - নাশ ভাহামপ্ততার 
উদ্মত সমরে | াতএব ঈিনে-বহছু পাইয়া আতঙ্গ। 
রণসল 'তেজি ক্ষী ভগ্ন দিল" ভষট। সবে কাম 
'ঈৈনাঈী৭, করি রগ যত 'আনদ্ছে রিছে রব সবে 
আরং | “লা, বাদানবাজে ভাহে করি কোলাহল । 
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ভল্ফ জগবান্ক বেণু বীণা সুমক্তল 1 শর আকষণে 
শ্রান্ত আছিল মদন |: পুঙ্পনীরে টৈন্য তারে করিল 
সিঞ্চন |] দোঁষদৃ্টি মুগ্ষভাব ভবে পরিহরি। একা] 
পলাইল পরে অনুতাপ করি ॥ পরে সে সমরজয়ী 
দুর্দান্ত মদন | বিবেকে করিছে প্রতিস্থানে অন্গেষণ ॥ 
তাহীতে শঙ্কট ভাবি বিবেক জুমতি। বঙজগরাজ্া 
তেজিয়। পলায়' দ্রতগ্রাতি॥ দ্বিজ কহে মনসিজ 
হয়ে অনুকুল । “ কলিরে অকুল চিন্তার্ঁবে দিল কুল ।॥ 

অথ বসন্ত আগমনে কামিলীদিগের কামোন্ডব। 
দীর্ঘ চতুগ্পদী ! | 

নবখাতু আগমন, হেরিয়া। অবলাগপণ, কামে হয়ে 
অচেতন, বলে একি দায় গো । সখি থো কি হোলো! 
বল, বসন্ত কি আবা এলো, মদন দরে না! মোলো, 
সে'কি পুরা 'গে।॥ এ দেখ বনে, ফুটিল কুস্থুম-. 
গণে,, সদা মলয়পবনে, হানিতেছে শুনল গো। 
দেখং কুলে, ছুটিজ ভ্রমর়কুলে, করিল কামিনীকুলে, 
অধিক ব্যাকুল গো $&" ডাঁলেং পিকগণ? করে প্রিয় 
্যলাপন, প্রি্ধ বিনা কার মন, তাহাতে জুড়ায় গৌ।। 
কান্ত ষার দেশাস্তরে, বসন্তে'সে ছুংখাস্থরে,ষছা বিরহ- 
কান্তারে, কান্সিয়। বৈড়ায় গো 1 হয়েকুল ধনুকের, 
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মদন চীহিছে কর, আমাদের প্রাণেখর, হয়েছে কে 
কার গো। আছিল যে পূর্বধন, ষেধন হোলে! 
নিধন, বাকি খ্াছে প্রাথধন, তাচায় আবার গো ই. 
যৌবন নিবিড় বনে, বিচ্ছেদ দাবদহনে, দগ্ধ হই 
ক্ষণে তথ পি না ছাড়ে গে । সদ!বলে দে না কর, 
আধাদের দেনা কর. হলো কি নুপতিকর, ফেব! 
কোথা পাড়ে গো ॥ মনে হয় কর লাগি, হই নিজা- 
করত্যাগী, কলঙ্কনিকরভাগী, হুঘ বলো ভরি গো) 
ছেন কে আছে সুহ্ৃত, কাহারে স্ুধাই হিত, হিতে 
হয় বিপরীত, সেই ভয়ে মরি গে 1 এক রাম! বলে 
সই, কেন.এত জ্বালা লই, প্রাণ বিন! প্রিয় কই, আছে 
বিলোকিতে গে । যদি দেহ ছাড়ে গণ কি করিবে 
কুল মান, কুলেতে অনল দান, করি ভাবি চিতে 
গে ॥ সদা কষ্ি। লোকাপেক্ষে, নিবারি এ বারি-চক্ষে, 
কত বা বহিব বক্ষে: যক্ষের সম্পদ পো । যদি মনোমত 
পাই, তবে এস্বাল! নিবাই, সুখ পারাবারে ফাই, তেজি 
এবিপদ গো ॥ হুছুৎ কপে ভাসি, কহে আহ্র কপরাশি5, 
দ্ুগ্খের উপরে হাসি, শুন বলি তোরে গো । একে 
এপোড়া মদন, পোড়াইছে সর্বক্ষণ, তাছে 'যে দেখি 
স্বপন, অজি নিশিভোরে গৌ ॥ তোমারে কছিতে। 
তা, মুখে-্ছাদি এসে ছাই, ষেদ তান্ুর্ ঝি জীমাই,, 
আদি মোর কাছে. গৌ। : মোর ভুটি পয়োধর, উপ- 
রেতে' ধরি কর, দিয়া অধরে অধর, চেপেধরে,পাছে 
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গো ॥ আনি যত করি মানা, তরু কি গো মানে মানা, 
হ্ৃদে তুলে লয়ে নানা, করয়ে কৌশল গো । লাজে 
উপজিল সুখ, প্রেমেতে পুরিল বুক,তখন তেজি বৈশুখ, 
দিনুতারে কোল গো ॥ সে কাধ হইল সাঙ্ত, আবেশে 
অবশ অঙ্গ, শেষে হয়ে নিদ্রাভঙ্গ, আতঙক্ষেতে মরি 
গে!। তোর দিব কোরে কই, সেবধি গে প্রাণ সই, 
আমাতেতো। আমি নই বল কিবা করি গো তবে 
অনা নারী কয়, শুন মোর পরিচয়, বলিলে বলিতে 
হয়,তবুলাজ পায় গে।। কালি পরদোশে ভোতে, বনি- 
পো এলে। বাটীতে, হয়েছে ভালো দেখিতে, থাকিয়। 
তথায় গো ॥ মুখে যৃছু২ হাসি, বলে এলো মাসি২, 
চেরে মুখ সুধারাশি, ভূলে গেল মন গে নিশিতে 
করে সোহাগ, হেরি মে অধর রাগ, মনেহ অনুরাগ, 
ধরিয়া তখন গে! ॥ 'ঘধরে চুম্বন আশে, তাছুল লইপ্র 
পাশে, মধুর ভাষে, সম্ভাষি তাহারে গে। আভ। 
আমি মরে যাই, লয়ে তোমার বালাই, কতদিন 
দেখি নাই, বনিপো তোমারে গে।॥ করি এত আ- 
লাপন, সেঙ্ান্দ মুখ চুম্বন, করিতে হরিল মূন' মদন 
অমনি গো। থর২ কাপে অঙ্গ, উৎলে প্রেম তরঙ্ক, 
ভাগ্যে না ঘটিল সঙ্গ, সেকালে তখনি গো ।। বলে 
আর রসবতী, এ নহে আশ্চর্য্য অতি, কামের কুটিল- 
গতি, বুঝ! অতি ভার গো। যদি নিজবিবরণ, করি 
অবে প্রকাশন, জানিবে সৰ কারণ, এখনি তাহার 
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গো।। এনব বসন্তকাল, কামিনীকুলের,.কাল, মনে 
মানি স্ুজঞ্াল, একে ত1 সদাই গো । তাহে ঘত 
অলিকুল, নাশিবারে জাতিকুল, হয়েছে ষে প্রতিকূল, 
তাহাতে ভরাই গে হয়ে ভুঃখ পরাধীন, সে দ্রিনে গে! 
সারাদিন) যেন বারি ছাড়া মীন, লঙ্িত ধুলায় গো! 
মদ্নমদঅলসে, প্রদোষে নিদ্বার রসে, শয়নে আছি 
বিরসে, দাদার শষ্যায় 2! ॥ দাদা গেছে স্থানান্তর, 
বধু করে ক্রিয়াস্তর, আমি তাপিত অন্তর, হইয়ে সজ- 
নিগো। আছি গৃহ অন্ধকারে, কেব। বল দেখেকারে, 
দাদা অবিজ্ঞাত সারে, আভিল তখনি গো ॥ পেছে 
তার অঙ্গ সঙ্গ, আবেশে জাগে অন্ত; ভেগো সথি 

সেকি রঙ্গ, তথায় ঘটিল গৌ। বধুভ্রমে দাদা মোরে, 
চুষ্বন করে অধরে, ধৈর্য্য কি তেজিয়া ধরে, অমনি ছু- 
টিল গে! ॥ সে করে রস সম্তাষ, মোর মুখে নাহি ভাষ, 
করেতে পেতে আকাশ, বাকি নাহি ছিল গো.। সন্ত 
হয়ে সে তাহাভে, দিল ফল হাতে, হৌক মেনে 
যাতে তাতে, প্রাণ ভে! বীচিল গো পুর্ণ হৈল 

অভিলাষ, ফুরাইল রতিরাস, লাজে উপজিল ত্রাস, 
দাদ পাছে জানে গো। তবে না জানি কি হয়ঃ 
প্রীণ মান কিসে রফ, বিধাতা হয়ে সদর, রাখে মানে 
গো ॥ সেবধি গিয়াছে শর্শ, হয়েছে দারুণ কর, 
এমতে কি ধর্্মাধর্ম, কিছু রাখা যায় গো) শেষে ষ। 
করেন হরি, কিছু দিস্তে সুখ করি, মিছা! কেন ভেবে 
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মরি, মদনের দায় গো ॥ একপে সে রামাগণ, কামে 
হয়ে অচেতন, করে নানা অকরণ, করিতে মান 
গে । গুণনিধি হেঁসে কয়, কলির কলুযাশয়, ভাবিলে 
কি.কভূ হয়, এমন যাহস গো ॥ 

অথ যুবাগণের বিবেকনাশ | 

পয়ারু । 

কলির আদেশে কাম করিয়। যতন । বসন্ত সামন্ত 
সঙ্ষে করয়ে শাসন ॥ তরুতে মুগ্জরী হয় গুপ্রে 
ভ্রময়। কোকিলার কলদবে করয়ে ফাপর॥ বহিছে 
সুগন্ধ মন্দ ভাহে সমীরণ!  মদনশাসনে কিসে 
ধৈর্য্য হবে মন || যুবাগণ প্রস্ফুটিত হেরি তরুলত।। 
প্রকাশিল সবে মনসিজ তরুলতা ৷! শিখিল হইল 
জ্ঞান বিবেক সবার কামেতে কামিনীময় দেখে 
এসংসার | সবে বলে গেলং যাগ যৌগ আদি । 
কেমনে এমনে মনে করিব সমাধি | গেল২ বেদ 
বিদ্বা। বিনস্মিতা সব। বণিতা বিনোদ বিন! দকলি 
কৈতব ||. হায় হলোনাক ভজন সাধন। ধৈর্য্য 
ধর্ম আদি সব ধংসিল মদন | রমণী কি মণি হেন 
লাগিল মাননে। লভয়ে নির্বাণ সুখ যাহার পরশে ॥ 
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কেহ বলে ভ্রমজালে খেল চিরদিন। যুবতীযৌবন 
জলে না হইয়া! মীন॥ নারী কি অমুল্য ধন নারি 
চিনিবারে। বেদবাদ বিপিনেতে ঘুরি বারে২।! 
আনন্দ চিন্ময় রস তরঙ্গ বেদে কয় ' কামিনীর কলে: 
বরে সে করে উদয়।। শিবশান্তে শুনেছি সে সাধন 
বিশেষ । তবে কেন কুরদ সেবনে পাই ক্রেশ।! 
অন্যে কয় পাপালয় হয় যদি নারী । তথাপি ত|. 
হারে কভু তেজিতে না পারি।। সুখ ভুঃখভিন্ন 
আর কোন বস্তু আছে। আগে স্থখ করি নহে ছুংখ 
হবে পাছে ॥ পরলোকে হৈলে দ্রঃখ কে দেখিবে 
পরে। এখনতো! করি মআ। ঘরে কি্বা পরে ॥ আর 
জন কে এত কেন ভাব তাই । রমণীসঙ্গমে পাপ 
তাপ কিছু নাই।। তা হইলে ইন্দ্র কেন হরে অহ্- 
লযারে। তারা বা ভজিল শশধরে কি প্রকারে 11 
্রঙ্গা হয়ে কেন বা ছুহিত। কাছে যায় । সদাশিব 
কেন মদ কুচিনী পাড়ায় ॥ বৃন্দাবনে বিষ্ণু দেখ ব্রজ 
নারীলয়ে। তা ছৈলে রুমিবে কেন লোকনাথ হয়ে ॥ 
অতএব মিছা কেন আতঙ্ষেতে মরি । স্থখেতে গো- 
ডাই কাল নারী হৃদে ধরি॥ কামিনী কাম কাননে 
করিয়া শয়ন। মদন রস অলসে মুদিয় নয়ন ॥ 
আর না হেরিব দেদবপা বিষ লতা । শ্রবগেতে ন! 
শুনিৰ শাস্পের খলতা ॥ ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত গুল! হয়. 
মহাভও। নাহি দেখি তাসবার সমান পাষণ্ড ।। 
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শুনি পাপ করি পাপী পরে দণ্ড পায় । জীবিত 
শরীরে *ওড ভণ্ডের হেথায় ॥ শীত বর্ষ নাই পরাতে 
স্নান করি মরে । একাহারে আলো ভাতে কচু সিদ্ধ 
করে॥। তৈল হিনা আঙ্তে গন্ডি উড়ে সবাকার । 
শরীরের গন্ধে কাছে থাকে সাধা কার ॥ পান বিন। 
ম্বুখে মাছি উড়ে চির দিন। উপৌোসেই হয় তচ্ক 
অতি ক্ষীণ ॥ পঞ্চ পর্ষধে পরশ ন! করে নিজজায়া | 
হায় কেন সেসবে বঞ্চিল মহামায়া ॥ অপনাদিগের 
নিতা দুর্দশ। যেমন! অন্যে জিজ্জাসিলে আপনা 
মত কন পরে স্থুখ হবে বলি এবে পা দুখ । 
পরলোকধাদি অধমের পোড়া মুখ! স্খহেতু 
ইন্দ্রিয় দিলেন ভগবান; তারে কষ্ট দেয় যত বর্ধর 
প্রধান ॥ পণ্ডিতের তণ্ুতায় আর না ভুলিব। শিজ্ঞ 
অভিপ্রায় অন্যে কেন বৰা বলিব ॥ গে। টে হেল করি 
যত আপদ বালাই । হোটেলে করিব বাস ভাবি 
যাছি তাই ॥ আরমাণ+ বিহনে কি মিটে আরমান । 
আর মানি কেদ লোক ভারাই কল্যাণ! যেজন 
না দেখিয়াছে বেলাতী ঝোড়শী । সেই বলে স্থল- 
লন স্বর্গের উর্বশী ॥ এইকপে যুবাগণ তেঙ্জিল 
বিবেক । গুথনিধি কহে ইহ। নহে অভিরেক ॥ 

ঙ 
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অথ আদ্িসর রাজার বেশে কলির 
তন্মভিবীতে উপগাতি | 

এ 
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এখানেছে কলি, হয়ে কৃতুহ্থলী, চলিল সে বঙ্গ 

লোশী 1 বিক্ষম্নগরে, নপতির ঘরে, তখতরে কু 

নেনে ॥ আনিসুর নাম, ঘানা গুণধম, মভারাক্ষ 
(শস্ছমণি । কগ জিনি শশী, বয়সে যোকশীা, রাজার 
নিজঘররদী॥ কিবা মুখশোভা, মুনিমনেলোতি।, 
সাক বিগ্বফলাধির 1 নয়নসঙ্গান, কামের কামান, 
দ্বথগ্ শ্রক্ষরতর 1 হুকুক্িত শি, সে মোহন 
বে*. হেরি ভুলে রতিপতি । নিতঙগ বিশাল, তাঙে 
াপাজজে, সুনে ভিত তয় অতি ॥ মধ্য অভিক্ষীন, 
চু গীন, ভূজ্গ কণ্পতাপ্রায় | লাবণ্যের সার. 

ভিন নাভি আর, ভুলনা ভুলিতে তায ॥ মুখে মুত 
তসি, কত গ্রধারাশি, বরিষে বচনছালে 1 নান: 
রি অঙ্গের কিরণে, বিশাল তিমির দলে । 
তাভার নিকটে, মনের পটে, আদিজর রাজবেশে 
করিয়া সাজ. কলিঘুগরাজ, উপনীত কামাবেশে ॥ 
রাজআগমন, করিয়! মনন," আদরে নৃপরমণী । 
রিয়া সম্মান, আসন . প্রদান, করিল মুগনয়নী ॥ 
দ্র ইসি, বর্ষে সুধারাশি, রাজার মহিনী কয়। 
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একি ভাগ্যে দায় যম আজি ভয়, সা রা বচন? 
বে হেত ১৮৭ বলে, অতি তপ্গুণা ] টা পে ঠ পিং 2 "ভব স্ব 

জেনেছি স্দতি, অধিনীর প্রতি, আনছে রঃ মারা 
কণ। লুপবে”। কলি, মাহিশাআঞ্জলি, বাদয। কাতেন 
বাশ । আছে ভব প্রতি, মম ঘেন মতি, নি শীলা 
জানে। বাণি॥। বিশেষ এখন, আসি দ্বিজগণ, কাত 
লন শাস্মণণি | দেখ এসম্য, আযুহাভোদয়ত হই 
ঠ গেডুমণি ॥ যদি এইক্ষশে, আহিবাভবনে, 
গিষ্। খতরক্ষা কর। তবে 'মশংসর়। উবে অন 
তব কুলশশধর ॥ অতথব রাখি, প্রন মম বারী, 
বিলস্ব উচিত নয় । চল২ ঘরে, মদন সঙ্গ 
ইন এসময় ॥ এতেক বচন, কিয়া ত ্ 
রাণীর করে। গুতমাঝে গিয়া, বাদল হাসির? মদন 
পালক্ষোপরে 1 করিয়। যতন, ঘ্ঁচ আলিক্ষন, মাভিখা- 
রেখন করে! তাছে ম্নম্থ, হু : 
তনু ৯ কটির বসন, করিল মোচন, আধ 

মৃম্বিয়। ঘন । দন উল্লাসে রভি মহারাসে, ছুজানে 
চেল ০ ॥ কলিতনু সঙ্গ, পাইয়া অনঙ্গ' পাখার 

ক্কি 

বহিয়। যায় । রাজার ঘর্ ি নবীন তরণী, তরঙ্গে 
ভাষয়ে তায় ॥ ঘন শীতকার' প্রুলক বিস্কার” অবশ 
করিল দেহ। রতির অলসে, অধর স্ুরসে ঘন করে 
অবলেহ ॥। অঙ্গে স্বেদ জল, ব্যাপিল সঞ্চল, মদ্দন 
অনল তায়। হয়ে অতিশয়, দ্বিগুণ জ্বলয়ঃ কি অদ্ভুত 

৬ 
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দেখি হায়॥ একপে দুজন, রস আলাপন, করাত 
ছে রতিঘরে ! কহে গুণনিধি, অবাধিত বিধি, পাঁজতে 
কি পারে নরে। 

আথ কলিঅৎশে বলাল সেনের জন্ম 

এবছ কুলমর্য্যাদ। সৎস্থপন | 

পযার। 

এইব্ধপে ররতিরক্ত করয়ে ছুজনে ! হ্েনকালে 
নরপতি প্রবেশে ভবনে ॥ বাহিরে থাকিয়া শুনি 
রতিকোলাহল । ক্রোধেতে হইল রাজা অপিক 
বিজ্বল ॥ জানিল রাণীর হইয়াছে দুষ্টচিত ! কছি 
ছে ছঙ্কার ব্রি টে চেষ্টিত ॥ অরে দ্বিচারিণী 
কুলকলঙ্ককারিণী। হেন ছুষ্টাচার তোর কেন লে! 
পাপিনী ॥ চিরে ধরেছে বুঝি তোমার শমন 
তুবা একপ কেন হইবে করণ ॥ দ্বার রা 

মুক্ত করি পাপীয়সী | দেখহ কেমন আমি আনি- 
যাছি অসি॥ নুপবাক্য শুনি রাণী ভাবে একেমন | 
বাহিরে আবার মোরে করে কে তঙ্জন॥। হৃপতি 
সঙ্গেতে আমি করি এবিহার । বাহিরে তাদশ 
বেবা গজ্জে বারং ॥ এত চিন্তি নুপবরে কহিছেন 
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মাণী ' পক তুমি বাহিরে এত কহ্ ক্কুরবাণী ॥ কার 
ছারে হ ছে এতেক সাহস । মরিতে কি তোর 
এদেহয়েছে্তানস ॥ গুহেতে আছেন ব্বাজ। গৌড় 
দেশমণি | তাহা উদ্ত্যন্ত কর! ভাল নাহি গণি ॥ 
পলায়ন কর যদি্চাহ নিজহিত। নতুবা! এখনি শাস্তি 
পাইবা উচিত ॥ মহিবীর মুখে শুনি এপ বচন। 
ভাবিছেন মহারাজ এ আর কেমন ॥ মন্ত হইয়াছে 
রুবি করি মধূপান । সেই কহিতেছে হেন বাক্য 
অপ্রমাণ॥ অথব1,.থাকিবে ইথে অপর কারণ। নতুবা 
কি ঘটে মোরে এমন কখন ॥ হহা ভাবি পুনঃ 
কোপে কন নুপবর । কবাট মৌচন কর পাপিনি 
সত্বর॥ কোন রাজা আছে ঘরে দেখিব কেমন । 
মদিরা মত্ত! তোর করিব নাশন ॥ রাণী বলে 
অরিতে ধরেছে তোর দিন । নতুবা কহিৰি কেন 
বচন কঠিন ॥ এত বলি উঠি রা মোচন করিয়া ৷ 
দেখিল বাহিরে রাজ! আছে দড়াইর়। ॥ রাণী 
ভাবে একি দায় হইল ঘটন। নৃপূতির মত কেন 
দেখি আর জন ॥ দ্বার মুক্ত পেয়ে রাজা এবেশিল 
ঘরে-। হেরিল কলিরে গিয়। পালক্ক উপরে ॥ নিজ 
সমকপ বেশ আচার তাহার । হেরিয়া কুপতিক্গমে 
লাঙ্গে দমতকার ॥ মনে ভাবে কে বটে এ বুঝিতে 
না শীয়ি। কপট বেশেতে কে হরিল মম নারী। 
পুর্ব্বে ষেন. ঈন্দ্র ধরি গৌতমের বেশ । অহ্ল্যা নি-. 

ভ ৩ 
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কটে করেছিল স্্রপ্রবেশ ॥ সেইকপ এই দি কান 
দেব হবে। অস্র কিন্নর কেবা আসি এ ভবে 
নতুবা হইবে ভূতযোনি এই জন -: সানি ঈঙ্থারে 
করা না হয় শাসন ॥ আঁগেতে [দজ্ঞজাসা করি বেবা 
এই হয়। পশ্চাতে করিব যাহ! বুঝিব নিশ্চয় ॥ এত 
চিন্যি জিভ্ঞাসা করেন স্বপবর। কে তুমি আমার 
বেশে পালঙ্কউপর ॥ দেব উপদেব কিনব! গন্ধর্ধৰ 
দানব রাক্ষস পিশাচ যন্সণ অথবা মানব॥ কপটে 
মৃহিধীপুরে করি প্রবেশন। কিহেতু করিলে তার 
ধঙ্ম বিনাশন 1 শুনিয়! ভাবিছে কলি মানিয়ী শং- 

সয়। নিজপরিচয় দেওয়। এবে যোগ্য নয় ॥ তাহে 
যদি ভয় পেয়ে বিনাশে সন্তান | তবে না হইবে 
সম কাধ্া সমাধান ॥ অতএব অন্াঞ্পে দিব পরি- 
চয়। বাঁভাতে রাক্জার মন ক্ষুদ্ধ নাহি হয়? এত 

চিন্টি কহে কলি শুনহ রাজন । ব্রহ্গপুজ নদ আমি 
নহি অন জন ॥ তব মহিষীর বধপ লাবণ; হেরিয়! | 

,আসিয়াছি আমি তব শ্ববপ ধরিয়া । ক্রোধ তেজ 
মহারাজ নহ ক্ষুম্নাশয়। ইহার গর্জেতে তব হইষে 
তনয় ॥ বৰূপে গুণে পরিপুর্ণ পরম সুধীর । তাহার 
উদয়ে সুখ হবে পৃথিবীর ॥ ঘুধিবে পুত্রের যশঃ তব 
ব্রিলোকিতে | ছুঃখ নাহি ভাব রাজা কিছুমাত্র 
চিতে॥ ইহা বলি কলি তথ! হৈল অন্ত রঃ  হুপাতি 
করিল ক্রোধভাৰ সমাধান ॥ ভ্রমশঞহ হইল পুর্ণ সে 
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রা নট 

গভ৬ “হার। হইল তাহাতে কলি অংশ অবতার ॥ 
পাখিল শ'ল নাম তাহার ভূপতি । নানা গুণগণে 
সত সি অতি । কিছুকাল পরে পুরে দিয়! 
রাজ্য ভার। ট্রলোকে অবস্থিত হইল রাজার ॥ 

বল্লাল হইল রাষ্জী। বিক্রম নগরে । শীলতাতে সন্তুষ্ট 
করিল সব নরে॥ পরে বজদেশ নানা অংশেতে 
বিভাগ । করিয়া শোধিল জাতিমাল! মহাভাঁগ ॥ ব্রা 
দ্ধণপ্রভতি যত ছিল বর্ণগথ ৷ তাঁৎকালিক সে সবার 
হেরি আচরণ ॥ শ্রেণীমত কুলধন্ম নিবদ্ধ করিল । 
যেসবার বংশে এবে ভূবন তরিল ॥ বিদ্যা বুছি। 
বিনয়িত! আদি সেসবার | যেমন হউক কিন্তু 
কুলে মহাসার ॥ 'এঞ্ীনারায়ণ দিজে সর্ববানন্দী হয় । 
তথাপি দিতেছে কিছু কুলপরিচয় । 

অথ কুলীনের পরিচয় | 

অস্ত্যষমক। 

কলি অনুকুল হয়ে, করিল কুলীন। সংসারে. 
তেমন কোথ| আছয়ে 'কুলীন ॥ জাতির যেমন 
হোক খুলে ধড় আঁটি। শস্যহীদ আত্রাতক যেন 
সার আঁটি ॥ কুলঅতিমানে পদ না পরে ধরাতে । 
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সঙ্জন 'সঙ্থ্যায় কিন্তু লা পড়ে ধরাতে ॥ তে 
বলদ বিদ্যাভ্যাসে সিদ্ধি ফলা । অলগ্নল্ .তে...্ক 
দেখেছে সিদ্ধিফলা ॥ শ্রীবিধুঃ বলি” ত..কৃষ্উ জর্জ 
ভোজ তাতে। করেন বার্তাকু (দ্ধ নিত্য পর- 
ভাঁতে॥ খাইতে উৎস্থক বড় রিপার | নি- 
লজ নির্ধনলারী তেজয়ে ছুর্জন ॥ রাজকরহেতু ঘদি 
ধরে জমিদারে | দার'লাগি তখনি জমেন দ্বারে ॥ 
বিবাহনঘ্বন্ধে হয় জানন্দ বিশেষ । ভুহিতা জঙ্গিলে 
পরে ছুংখ বন্থ শৈৰ॥ অধিক সৌভাগ্য এই উল্লাস- 
জনক । বিনা শ্রমে ছোতে হয় পুত্রের জনক & অকু- 
লীন দ্বিজঅন্নে আছয়ে বিচার 1 দোষ-নছে কিন্তু 
নারী কৈলে ব্যভিচার ॥ অশিষ্ট অপর বা তাসব।. 
সমান! বিশিষটসম্ভার বলি তথাপি সমান ॥ পিতা 
পুত্রে অনেকের নাহি পরিচয় । কুলীনের ছেলে 
বলি তরু গর্বচয়॥ বিবাহ্রেকালে গোত্র'স্ুধায়ে 
না পাই। বিশিষ্ট বরেতে নাই শিট এক পাই॥ 
পুর্বে শুনি বতার্ক ছিল ছুই জম। কুলীনের কুলে 
তাহা হেরি জনে জন। অকালকুয়্াণ্ড বলি ছিল 
এক রব । কুলীনে হেরিয়া তাহা হয়েছে নীরব ॥ 
এইবপ আর যত আছে ব্ারহার। ক্রি কৰিব কিন্ত 
তরু সে গলার হার |. .এ ভীন্াারায়ণ কে শুঁদ বন্ধু- 
গণ। তাঁবিলে'কুলীনকৃত নিরখি পর্ন ॥ 



কলিকৃতুহল ৫9 

অথ কুলীন কন্যাগণের দুর্গতি। 
জিপদী | 

জাজ ধাপ কুল, বঙ্গদেশ হুলস্তূল, কুলে বড় 
বাড়য়ে সম্মান । ঠনাকোষ যেজন ধাকে, নিক্গকুল মান 
রাখে, কুলভঙ্গে ক্রমে অস্ম্মান ॥ ঘরে কন্যা আই- 

বড়, ক্রমে যত হয় বড়, জড় সনু লোকল্জ ভয়ে । 
ভেবে সার অস্থি চর্মা, বলে কিসে রবে ধর্থা, স্্রীধর্মে- 
তে ধর্ম যায় বয়ে ॥ মেল মত হবে থর, মনোমত 
পাবে বর, তবে কন্যা করিবে পাত্রস্কব । খুজিতেং 
দেশ, দেখিতে ৯৯৬ (শষ, কন্যান্ত।ল হয় বয় 
অস্ত ॥ এইমত কত শত, নাহি পোয়ে মনোমত, কুল- 

গায় কন্যা রাখে ক পতি বিনা পায় দুঃখ, 
অহরে স্বরে বুকঃ জ্বর মন্ধথের শরে ॥ বলে হারৎ 

বিধি, বিদরিরা যায় জবি. হদাশ্বর করিয়াছি কাছে । 
কুলীনেতে দন্ম দিয়া, পারিয়া গেলে বিয়া, যায় প্রাণ 
যৌবনের ভারে ॥ এই যে বসন্তকাল, বিরহি জনার 
কাল, ডালে কোকিল কুহরে। পুষ্পময় কুঞ্জেং, 
অলিকুল পুঞ্চেখ, গুর্জেধ মধুপান করে ॥ মন্দৎ গন্ধ- 
বহে, মন্দ* গন্ধ ডে, সুমান্দ্য মলয়াযুত হয়ে! 
বিরহিরে বাজে শ্ুল, কি করে এ ছার কুল, জনক 
থাকুন কুল লয়ে ॥ অপ্পেয়ে বল্লাল পোড়া, এছুঃখ 
দিবার গোড়া, নিজে জাতি সঙ্কর আছিল । জগতে 
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অআপনমভ, করিবারে শত২, সঙ্করের বীজ আরো 
পিল ॥ প্রাণসম্ প্রিয় লাই, তারে আগে রা ৭ গ 
ভার পর ধন মান কুল! হবে যা কগ এ আছে, 
মনোমত কারুকাছে, এইকার খশ'পঠধুজক শর্থনে 
এই £দয়। পাড়া, রর কনা। পাড়।২,প্রাড়। করে সান্ডা 
নাতি মানে | অগিঝ কি কব বাট, নাহি যায় দিলে 
তাড়, ঠাউ করে ধের! যত জানে ॥ সবে করে সয- 
তন. কিসে পুরুবের মনঃ, মজে ভজে বিনা উপামন:। 
নব» রূসরঙ্গে, করে কত ভঙ্গী অঙ্গে শশিমুখে হাসে 
নত জনা ॥ অন্তর দহিছে তাপে, কেহ মোডে রসা- 
লাপে, কোকিল জিনিঘ' প্রিররবে। কেহ মলঙনি 
করে, পুরুষের পণ হরে, বঙ্গুমম সেরব কে সবে। 
স্বণলত! সম দে; সরু বস্ত্র পরি কেহ, জলক্র'ড। করি 
ধায় ঘরে । বসনে বর্ণের ছটা, দেখি লোক বাঁচে 
কট।, দুষ্টিমাত্রে শনঃ প্রাণ তরে ॥ হিরা কাট। স্ব 
নালা, যত্ে পরে কোন বালা, রসতরা হি 
নাকে । নিতঙ্কেতে চন্দ্রভ্র, ষেন শোভে চন্দ্রভার, 

সে শোভায় কেব। সভা থাকে ॥ মন ভূলাবার মুল, 
খোপাদ্ধ উাপার ফুল, উদ্দাস করয়ে যার বাস। তী- 
সবল চর্বন করা” ওক্টাধরে রাগধরা, দে মুখের ইসি 
সর্বনাশ॥ ধরিতে পুরুষষ্ঠাদ, এইমত কত ফাদ, 
ফাদে যত কুলের কামিনী । নাহি জানে দিব। 
রাতি, মদনমদেতে মাতি, পোহাখছে জাগয়! 
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যামিনী॥ বুদ্ধিমান জ্ঞানী যারা, ধর্মাভয় করে 
তারা, পরদারা স্পর্শ নাহি করে । কলিকে না করে 
ভয়, রণে করে পাপজয়, শ্রুতিম্থৃতি পুরাপাস্ত্র করে। 

হাড়ি ডোম চঙ্ডালাদি, নবে কেন প্রতিবাদী, যার! 
নাহি জানে নীতিকণ।। দেখে মনোমতাঢার, পশ্চ 
না ভাবে আর, ফীদে পড়ে সেই সব জনা ॥ আ- 
দাড়ে প্াদাড়ে ঝাড়ে, সদা ঝোড়ে অড়ে পাড়ে, 
নড়ে চড়ে আঁচড়ে সববাক্ষ। প্রাণ করে ছট্ফট, 
হদ্দ পাজি নট্খট, চট্পট্ লে হয় সাঙ্গ ॥ একস 

নাগরীচয়, কোনমতে কাধ লয়, শেষে হয় লোক 
নাজভয়। জমে গুছে গুরুজন, জ্ঞাত হয়ে নিষরণ, 
ওম! সেকি কাঁনাকানি কয় ॥ হয়েছে গিয়েছে 
মারা, তার আর কিব! চারা, হারা ধনে ভেলে কিব 
করে। রাখিবারে ৮ স্শ্রমেতে করে দান, 
বন্ধ কনা। এক২ বরে ॥ বেজন সরুত ভঙ্গ, ভূমিতে 
না পড়ে অঙ্গ, নর দ্ুশত যার নারী। ফেখানে 
'সখ।নে যাঁয়। জামই আদরে খায়, মুদ্রা লইবারে 
বাড়ে জারি! নারীর শধায় ব্স্যে, আগে তারে 
ধরে কাস্যে, দেহ কিবা বাশিয়াছ মান । টাকা! 
পেলে হন খুষি, নতুব! মারেন ঘুষি, তৎক্ষণাৎ উঠি 
চলি যান॥ নারী বলে একি ভাব, আমার আবস্থ। 
ভব, কোথা পাব তুমি নাহি দিলে স্বামী কছে 
থাক, সাত পাচ তলে রাখ, সোজা বল মিলে কি না 
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মিলে । যেতে হবে বহু ঠাই, গালে মম খড় নাই, 
টাকার হয়েছে প্রয়োজন | নতুবা এদ্ুরদেশে, কোন 
জন বল এসে, ঘরে নাহি হৈলে অনাটন॥ ভুচারি 
বৎসরপনে, যদি পতি পায় ঘরে, তাহে হয় এবকপ 
ঘটন । টক! দেহ এই বুলি, প্রায় হয়  চুলাডুলি, 
ঘবন্দে হয় রজনী বঞ্চন॥ ইথে কি সতীত্ব থাকে, 
জাতিকুল কেব! রাখে, বিবাহ দে সংস্কার মাত্র । 
যার যাতে মনঃ মজে, সে জন তাহারে ভূজে, ছোট 
বড় লাহি পাত্রাপাত্র ॥ স্বভাবের গুণ যাহা, অরণ্ে 
জন্মায় তাহা, কেহ রাখে কেহ করে পাতি 1 জ্ঞাতি 

পাচ্ছে হয় বাকা, কোনমতে দেয় ঢাকা, ফেলে সারে 
জামাইর পাত ॥ এইকপে ধরাতলে, বর্ণসঙ্করের 
দলে, ক্রমে” অনেক বাপিল । যঙ্জন্তত্র গলে ধরি, 
বেদ উচ্চারণ করি, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইল ॥ ভার৷ 
করে ফোগযাগ, ধন্মের বাড়য়ে রাগ, কলির উৎসাহ 
জন্মে মনে । এইবপ দিন২, ধর্শা কর্থা হয় ক্ষীণ, ডাক 
প্রাণরুষ্ নারায়ণে ॥ 
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অথ অকুলীন ব্রাঙ্গণদিগের বিড়ম্বন1। 

পয়ার। 

বল্লাল না করিয়াছে যাহাদের কৃল। বিবাহ্ কা. 
রণে তার! ভাবিয়া আকুল.) অর্থ সার্থ যোগাযষোগ 
ঘাদিগের রয় । যোগে যাগে তাদিগের হয় পরিণয় ॥ 
নতুবা কিৰপে পিভৃবংশ রক্ষাপাবে ! তাহ! ভাৰিই 
কাল যায় একভাবে ॥? জন্মাবধি কেহ২ করি উপ1- 
জ্জন। করিতে না পারে বিবাহের আয়োজন ॥ 
তথাপি মনের আশা ক্ষান্ত নাহি হয়। সদা ভাবে 
বিধাত। কি হবে নাসদয়॥ কানা খোঁড়া কুজা যদি 
এক নারী পাই। তরুতো আসারে কেহ বলয়ে জ- 
মাই ॥ পাড়ার জামাই যত আইসে লোকের! 
তাহারা বাড়ায় সিন্ধু আমার শোকের হায় বিধি 
কেন মোরে নিদারুণ হলি। কান্তালাগি নত ন। 
বেড়া গলিখ ॥ ঘরকন্ন। বেচে যদি দিতে পারি পণ । 
তবু বিয়া নাহি হয় বিনা অভরণ ॥ নিশ্চয় বিবাহ 
হবে যদি ধায় জানা । সর্বস্ব ঘুচায়ে নৈলে করি 
শ্বেতখানা ॥ এবাজারে একটি নন্দিনী আছে যার । 
গর্ধেতে তাহার পদ ভূমে পড়া ভার॥ কত জন 
আসে কন্যা! বিবাহের খোজে । গরজে অগ্রিম পণ' 
কত জন গৌঁজে। সন্দেশ মিষ্টান্ন সেই নাহি 
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খায় যার। জগতের মধ্যে ছার কপাল তাহার ॥ ধন 
থাকে পণ পায় পাত্র ভাল হয়। তবেই বিবাহ 
দিবে নতুবা তো নয়॥ কিন্তু কিছু পাত্রের যদ্যপি 
দোষ থাকে ।' বাড়ায় পণের টাকা তবে থাকেহ ॥ 
তাহাতেও পরিপুর্ণ নহে অভিলাষ । বলে ভাল- 
কপে দিতে হবে অধিবাস ॥ তাহা হৈলে কহে পুনঃ 
বিবাহের দিনে । বিবাহ হুবে না মাতৃপুরক্কার বিনে ॥ 
কন্যার মাতুলে দিতে হবে ব্যবহার । ইহ। ভিন্ন 
কন্যা দিতে আমি অস্বীকার ॥ ভীড়ল। তলায় বরে 
বিবাহ্রকালে ! কছিয়' নুতন কথ! ফেলায় জগ্জা- 
লে। এসেছে কন্যার মাসী বিদেশহইতে । তী- 
হারে বিশেষ মান হইবে করিতে ॥ বন্ধু যে কন্যারে 
সে করেছে পালন । তারে ক্ষুন্ন রাখি করা অযোগ্য 
করণ ॥ অধিকন্ক সে যদি না কন্যা দেয় দিতে | তবে 
ন। পারিব আমি কিছুই করিতে ॥ এইৰপে পাত্র যত, 
তত “দেয় গৌঁজ।। তবু কন্যা-কর্তার না হয় মনঃ 
সোজ1॥ বিবাহের এত কোটি করিয়! উদ্ধার। 
অনায়াসে বিবাহ করিবে সাধ্য কার ॥ কারুং বাড়া- 
ইতে বিবাহের পর্ণ । কন্যার হ্ইয়া যায় গলিত 
যৌবন ॥ বিয়া পাঞ্ী পুরুষের এই বড় স্থুখ। 
বিবাহ হইলে অণ্পে দেখে পুত্রসুখ ॥ কেহ শেষ 
অবস্থায় বিয়া করি | দ্বারেতে বসিয়। রয় হাতে 
লাঠি ধরি॥ ভাগ্যবশে আমু তার হৈলে সমাধান । 
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পৃথিবীতে করা হয় জলছত্র দান॥ কেহ বা বিবাহ 
লাগি হইয়া পাগ্ল। বুদ্ধি শুদ্ধি ছাড়া হয় মেমন 
ছঠগল ॥ বিবাহের কথা সেই যদি কভু শুনে। 
আহ্লাদেতে নাচে গিয়! অন্ধকার কোণে ॥ বিয়। 
দিব বলি কেহ মোট দিলে ঘাঁড়ে। অনায়াসে বয়ে 
ষায় মাথা লাহি মাড়ে॥। কেহ যদি আসে তারে 
পাত্র দেখা বলি । তার আগে যান পাকে কেটে রস 
কলি॥ চুল পাকা দেখি বদি কেহ বুড়া কয়। তাহে 
বলে আমার বয়স এত নয় ॥ ক্রোধে পাকিয়াছে 
মম মস্তকের কেশ। বুড়া লি কেন বাঁড়াউছ 
দ্বেধ॥ তবে বে দেখিছ মম ভেঙ্গেছে দশম | বয়ে, 
দোষে নহে কিম্ক পীড়ার কারণ ॥ মারকুনি খাই- 
য়াছি ছুই তিনবার । সেইহেতু সুখ হইয়াছে মাড়ি 
সার ॥ এইকপে শ্রোত্রিয় বিপ্রের বিডন্বনা | যত 
আছে তাহা কর! যায় কিবণনা। দ্বিজ কহে্রলাল 
ইহার মুল হয় | কূলাকুল বদ্ধ যেই করে সমু 

অথ কলির দ্ত্ীপুরূবপ্রভৃতির ব্যবহার । 

পয়ার। 

ধন্য২ ধন্য ক্সি করি নমস্কার । যত কিছু বিঘটম্৷ 
সকলি তোমার ॥ তোমার প্রতাপে এইসব প্রজা- 

চ২ 
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গণ। করিতেছে সবে বহ্ৃবিধ অকরণ॥ পতি 
জায়াপ্রভৃতির ধেন ব্যবহার । তব রাজ্য হয়েছে তা 
কি বর্ণিব আর বিখিমত বিয়। করি যারে ঘরে 
আনে । অমুল্যে বিক্রীত লোক হয় তার স্থানে 
শস্ত্রে শাস্ত্রে যেজন জিনেছে সবদেশ। রমণীভ্রতঙে 
তঙ্গ সেও সবিশেষ ॥ শাস্ত্রে বলে রমণীর গুরু হয় 
পতি । মিথ্যা তাছ। কিন্ত নারী পুরুষের গতি || তত 
দিন মানা পিতামাতা গুরুজন। যতদিন নহে শয্যা 
গুরুসম্তাষণ ॥ মহাকফে শ্রেষ্ঠ দেহ পুষ্ট করে যারা। 
ভাষ্যার ভান্ডামি স্সেহে পর হয় তারা ॥ স্বগর্ত সম্বন্ধে 
প্রীতি ধেসবার সনে । ভিন্ন হয় তাহারা স্বতাষ্যার 
কারণে ॥ বরঞ্চ গুরুর বাক্য করয়ে হেলন । সাধ্য কি 
জায়ার কথ। করিতে লঙ্ঘন ॥ অত্যান্ত প্রগল্ভা নারী 
কলির প্রভাবে! পুরুষে পাগল করে কত কুটভাবে ॥ 
পতিকোলে থাকি ষার! বাঞ্জে পর পতি । ধিক২ কালি- 
যুগেক্ঠারা হর সতী ॥ কুকর্ম করিতে যদি কেহ দেখে 
তারে । পতির নিকটে তাহা ছলে বলে স্বারে॥ কন্দ- 
লের ভয়ে স্তব্ধ শাশুড়ী ননদ । এমনি কি গুণ ধরে 
রুল সনদ ॥ পতি যদি কতু কিছু করে তিরস্কার 
স্রনাইয়। দেয় শত২ং গুণ তার? ভার! পরিতোষ 
মাত্র করি আকুঞ্চন। বেদ ছাড়ি লেচ্ছশান্ত্র পড়ে 
দ্বিজগণ ॥ নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে দিয়া জলাগুলি | 
রমণীর অভিমুখে রহে কতাঞ্জলি ॥ নারীমত ভিন্ন 
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কেহ না হয় স্বতন্ত্র। ধন্য রমণীর উপদেশ মন্ত্র 
মহাঁকষ্টে প্রাণ মান করি পরিক্ষয়। ধন অভরণ 
আদি দিলে তুষ্ট হয় ॥ নহে বলে নীমুখার কপালে 
পড়িয়া । চিরকাল গেল মোর কান্দিয়।২ ॥ পাড়ার 
বুড়ি সুখে পরে অভরণ! আমার নহিল কভু সে 
আশা! পুরণ ॥ সধবার হৈল যদি বিধবার সাজ। 
পোড়ামুখ পতি বেঁচে থাক। কোন কাষ॥ হৌক 
মেনে ষদ্যপি বৈধব্য দশ! পাই । পরপতি ধরি মনো 
বাসনা পুরাই ॥ কবি কনে ধনা কালি তোর বলি 
হারি। পুরুষে করিল ভেন়্া যতকুল নারী ॥ 

অথ পৃথিবীতে ্ীচৈতন্াবতভারের বিবরণ । 

জিপদী 

এইবধপে ধরাতল, ব্যাপ্ত ছৈলে অবিকল, বেদ পথ 
হেরি লুপ্ত প্রায়। শ্রীনারদ তপৌধন, পৃথিবী করি 
ভ্রমণ, দেখিলেন তাহ সদায় ॥ একি ঘোর কলি- 
কাল, পাতিয়।ছে মোহজাল,বিনাশিতে বিবেক হরিণ। 
ভারত মরুকানন, দিয়া পাপ ছতাশন, সেই দগ্ধ 
করে প্রতিদিন ॥ এৰপ জুবিশঙ্কট, .জীবের ঘোর 
শঙ্কট, কিৰপে হইবে নিবারণ। বিন। বিষ্ঃঅবতার, 

৮ ৬ 
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উপায় না দেখি আর, কেনে তা হইৰে ঘ্বটল॥ দে- 
থেছি পুরাণ চাই, কলিতে কুয়ের নাই, প্রত্যক্ষ 
কপেতে অবতার। যদি ভক্তবেশ ধরি, অবতীর্ণ হন 
হরি, তবে হম লোকের নিস্তার॥ এত চিস্তা করি 
মনে" উপনীত বৃন্দাবনে, নারদকৃণ্ডের উপক্কুলে । 
শিরে পুটাঞ্জলি ধরি, ভক্তিভাবে নমস্করি, রুষে স্তুতি 
করে নীপয়ুলে ।। তাহে তুষ্ট ভগবান,নারদে অভয় 
দান, করি কহিলেন ভার প্রতি । তয় তেজ সুমিবর, 
কলির কলুষতর, আমি বিনাশ্িব এসংপ্রতি॥ গৌড় 
দেশে আছে ধাম, শ্রীল নবদ্বীপ নাম, জুরধুনী তীরে 
চমও্কার। তাহে বিপ্র অগ্রগণ্য, জগন্নাথ মিশ্র ধনা, 
হব আমি ভীহার কুমার || শচীনামে তার নারী, 
ভক্তিবশ হয়ে তারি, জনম লইয়া সে জঠরে। ধরিয়! 
সম্যাসিবেশ, নিস্তারিব সব দেশ, নিজতক্তি উপদেশ 
ভরে॥ নারদে এতেক ধলিঃ নিরস্ত করিতে 'কলি, 
ক্গক্সিলেন আসি নদীয়ায়। হরিনাম সন্কীর্তন, করি- 
ৰারে প্রকটন, ভক্তগণ অঙ্গে সমুদণায় || কঞ্চভজ 
রুষ্ঙগাঁও, কুপথে কেহ না বাও, কৃষ্ণন্বাম জপ আনি- 
বার। বিনা ক্ষ রব”কলির কলুষ সর, নিস্তারিতে 
গতি নাহি আর যোগযাগ ক্রিয়া ধত, কলিতে 
হয়েছে হৃত, লুগড হইয়াছে বেদপথ। হদ্দি হবে 
ভবে পার, হরিনাম কর সার, ইহা, বিনা সকলি বিতথ ॥ 
এইবপ উপদেশ, দিয়া ভ্রমি নালা দেশ, কৃষ্কতক্তি 
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করেন প্রচার। হরিনাম সঙ্কীর্ভন, শব্দে অতিভীত- 
মনঃ, কলিরাজ করে হাহাকার 11 বলে একিহ দায়, 
দেখি একি অন্ুপায়, ঘটিল আমার অধিকারে । শুনে 
মাত্র হরিনাম, ভাবিতেছি পরিণাম, পড়ি বুঝি 
বিপদ পাথারে॥ এত তাবি কলির(জ, বাখিত হৃদয় 

মাঝ, মক্ত্রিবরে, ডাকিয়া তখন 1 নিজমনে পেষে 
ভষ্,কাতরেতে শ্ববিষয়, রক্ষাহেতু করয়ে মন্ত্রন 

অথ কলির তৃতীয় মন্ত্রনা | 

গয়ার। 

কলি কহে মন্ত্রিবর একি সর্বনাশ। কেন প্রাভি- 
কুল মম প্রতি শ্রীনিবাস ॥ কত যত্বে এইরাজ্য করেছি 
শাসন। তাহে একি অমঙ্গল ঘটিল ভীষণ || একিং 
হরিনাম মহিম1 অপার। শ্রতমাত্র পাপপুঞ্জে করে 
ছারস্ধার || মদ্য মাংস স্ৃহা দেখ সকলে তেজিছে। 
সকলেই কৃষ্পদ সরোজ ভজিছে ॥ আর দেখ যে 
জন্যেতে কুলীনের কুল। নিবদ্ধ -হইল তাহে নাহি 
দেখি কুল ॥ 'এক পুরুঘেতে ত নারী বিয়া করে । 
সে মরিলে তার সঙ্গে সবে পুড়ে মরে ॥ ইহাতে কি 
ৰপে অধিকার রক্ষা হবে। কহ সন্ত্রিকি উপায় 
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করি আমি তবে || মন্ত্রী কহে মহারাজ না কর চি- 
স্তন। আছে সছ্ুপায় এক অতিসুলক্ষণ ॥ এভারত- 
বর্ষে আছে যতেক মানব। অদ্যাপি সে সবে 
নাহি হয়েছে বৈষ্তব)' আছে শাক্ত শৈৰ গাণ- 
পতা বন লোক) উপায়ে নাশহ মহারাজ নিজ 
শোক ॥ ক্রোধ সেনাপতিপ্রতি কর আজ্ঞাপন। 
দ্বেষ দন্ত সহ সেহ সাজুক এখন ॥ বঙ্গরাজ্যে আছে 
যত ধার্মিক সকল । আক্রম করুক তাস্বারে করি 
বল॥ লোভ তাছে রাগ আদি সহচর সনে । গমন 
করুক তার পশ্চাতে যতনে | মায়। আর মোহ্ 
নামে তব সেনাপতি । মেচ্ছদেশে যার! বাস কথ্ধিছে 
সম্প্রতি !। বিবেকের ভয়ে তারা ভারত ভবনে । প্রবে- 
শিতে নাহি পারি রঙে ছুর্গখিমনে | ম্রেচ্ছমাঝে 
মহাম্মদ মোজেস্ আখ্যান! মায়ামোহ দুইজনে 
আছে বিদামান॥ আজ্ঞা কর তাঁদিগে আদিতে 
এই দেশে । দেখিবে তাদের শক্তি প্রকাশিবে শেষে॥ 
যার ভয়ে তারা হেথা ন। করে আগতি । সেবিবেক 
এখন হয়েছে হীন অতি ॥ গিয়াছে যৌবন*্তার. 
হয়েছে প্রাচীন। মদনের ভয়ে ভীত তাছে গ্রতি- 
দিন ॥ অতএব মায়ামোহ তেজি তার ভয় । এখন 

আসিয়া হেখা। লুক বিজয় ॥ শুনিয়াছি তাগবতে 
অন্য বিবরণ। কোঙ্কবেঙ্ক দেশে পুর্ব্বে ছিল যে রা- 
জন ॥ অর্ৎ তাহার নাষ খ্যাত চরাচর়ে। সে 
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আদি জন্দিবে এবে ভারত ভিতরে 1 পুরে আীধষত- 
দেব ব্রহ্গজ্ঞানী হয়ে । আচরিল যেই কর্প অব- 
নীতে রয়ে ॥ তদাভাদ শিক্ষা করি সেই এ কলিতে । 
অবতীর্ণ হবে আনি ভয় কি বলিতে ॥ তারউপদেশে 
ক্রমে এই বক্গদদেশ। তোমার আনন্দকর হইবে 
বিশেষ ॥ নবাগণ ভার উপদেশ অনুগারে। শৌচ 
আদি তাগ করিবেক একবারে ॥। দেব দ্বিজ বেদ 
পথ করিবে দৃষিত। হইবে ভারত রাজা গাষগ্ডে 
ভুবিত॥ অধিকন্তু বিধব! বিবাহ আয়োজন । তাহ। 
হইতেই বহু হইবে ঘটন। কালেতে উম্বর ইচ্ছা 
বশতঃ সে কাষ। অনায়াসে প্রবেশিবে ভারত সমাজ | 

সেই দ্বারে ভূমিতল তেজির। প্রীহরি। অন্য দেব 
মুর্তিসহ করিবে শ্রীহরি ॥ পতীহত্া! নিবারণ করি- 
বেক সেই। তব অধিকার রূদ্দিহেতু আছে এই॥ 
ভুমি'তাক্ে আন্তকুলা করিব বিশেষ | শাহে স্বেচ্ট! 
চারী হয় ভারত প্রদেশ ॥ তব গুতি শ্িবশ্বা্ঞ। 
আছে পুর্ববাপর। গৌড় দেশে নিজ নামে করিতে 
নগর তাহাতে বিলম্ব আর উপযুক্ত নয়! করহ 
প্রযত্ব ধাতে শীঘ্ সিদ্ধ হয়॥ তাহে মায়ীমোহ 
দলে করিলে স্থাপন । অনায়াসে সব্বীদেশ হইবে 
শাসন । আর এক পরামর্শ আছে মহারাজ । বিষু 
ভক্তি যাহীতে তেজিবে এসমাজ ॥ প্রথমে কর্তব্য 
হয় সেই অনুষ্ঠান । তাহাতে পাইবে তুমি অশেষ 
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কল্যাণ ॥ রমণীয় আছে এক তাহার উপায়। কুল 
ধর্ম যদি বিষুভক্তি পথে যায়॥ তবেই উভয় ধর্ম 
ল্রষ্ট হয়ে সবে) বথেষ্টাচরণ তারা করিবে এতবে ॥ 
ইহাতে প্রযত্ব যাহা করিবারে হস + মহারাজ বিবে- 
চিয়া কর সমুদয় ॥ মর্্িবাক্য শুনি কলি হয়ে সৃষ্ট 
মন। ভ্রোধপ্রতি দিথিজয়ে করে আজ্ঞাপন ॥ 

অথ ক্রোধের দিখিজয়ার্থ ছেষদস্থুকে প্রেরণ। 

২ 

লু 'হপদী। 

কলিআজ্ঞাপন, পাইয়া তখন, ক্রোধ কহে দত্ত 
দেষে। ওহে বীরদ্ঘয়। দেহে এসময়, যাঁত্র। কর 
গৌড়দেশে ॥ করি রণসঙ্জী, নিবারহ লজ্জা, জয় 
কর শক্রদলে। যেন ধন্মসৈন্য, সবে পেধে দৈন্য, 
নাহি রঙে ভভূুমিতলে। শুনি দ্বেষদ্ত, সঙ্গে মান 
স্তপ্ত, অবিলঙ্বে করি সাজ । আস গৌড়দেশে, অমনি 
প্রবেশে, নদীয়। সমাজ মাঝ ॥ পণ্তিত নিকরে, আগে 

আসি ধরে, তাহে তদধীন হয়ে | যত ধীরগণ, দস্তে 
নিমগন, দ্বেব করে ধর্ম.লয়ে। বলে একি দায়, দেখি 
নদীয়ায়, যত বেটা! অধংঃপেতে | তেজি ধর্ম কর্ম, 
লজ্জা ভয় শর্শম, রহে হরিনামে মেতে) নাহি বুঝা 
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সুজা, তেজে সন্ধা পুজা; খড়ি মাটি সাখে গায়। 
এত বড় জ্বালা, বোঝা মীল1, গলে পরে একি দায়॥ 
ভেজে ছুর্গা কীলী, হাতে চে জালি, টেনে২ সদ! 
মরে। ঞনগলা 5৩, দবাছছ উদ্দ গত, করি সদা হৃতা 

করে।॥ ক্ৃষ্ণনাম শুনে, শান্দে কি কারণে? কিছুই 
বুঝিতে নারি । মৃত স্ুতদারা' মনে ছলে পারাঃ ব্তে 
দ্বনয়নে বারি 1" দৈব পৈত্র ক্রিয়া, সব নিসর্জায়, 
কেবল কান্দি সারে। শচীপিশীর্ বেটা, সেইত 
এলেঠ, বাপায়েছে 'এসংসারে 1 নানা জাতি মেলি, 
করে সদা কেলি, গলাগলি কোলাকুলি । নাহি যাগ 
ঘোগ, পিতৃশ্রান্ধে ভোগ, দিয়! করে হছলাছালি ॥ যত 

পি. ীঙ্থুর, যেমত অসুর, জমে সদ! দেশে১ 1 দেখি 
সেসকলে, ক্রোধে অঙ্ক জলে, মনঃং পুড়ে যায় দমে । 
এক্ধপে দে সবে, অস্তুয়া আসবে, মস্ত করি অতিশর | 
চলে দ্বেষদন্ত, সঙ্গে মানস্তত্ত, যেখানে বৈষ্ঞরচয় | 
দ্বেষের বৈভধে, যতেক বৈষ্ণব, হয়ে টির 
হত। শাক্ত শৈবগণে, নানা! কুবচনে, নিন্দা করে 
অবিরত ॥ বলে একি পাপ, একি পরিতাপ, এর 
কি ধরাতলে। আছে দৈত্যকুল, ন! হয়ে নির্ুল, 
দ্বিজৰপে দলে২॥ অতিদয়াহীন, হ্দয় কঠিন, 
প্রতিদিন হিংসে ছাগ । কপালে ত্রিপুণ্ড, ষতেক পা- 
বণ্ড, দেখিলে বাড়য়ে রাগ ॥ দ্বিজ অভিমান, সদ! 
দীপ্যমান, আছে সকলের মনে । হাড়ি ডোম প্রায়, 
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মদামাংস খায়, তখাপিও জনে২ ॥ বলি নীচ ক্ষুদ্র, 
নাহি ছোন শদ্র, শুঁড়ি বুঝি শুদ্র নয । সেই সে 
সবার, প্রবেশি আগার, স্বখে মদ্যপান হয় । অধির, 
উৎপাত, তে ফেরেঙ্ত! পাত, দিস! স্পাৰ পুজ। করে । 
দেখি দে আচার, মনে পাহি কার, অনিবার রাগ 

ধরে॥ মস্ত হযে নদে, নিজ জায়াপদে, পুষ্প দেয় 
ইঞ্টজ্ঞানে | যাতে করে রতি, তারে মুঢমতি, মাতৃ 
ভুল্য মনে মানে ॥ নিজে পশু বেই, পশুবধে স্ই, 
দ্বিধ। পশু না রাখিতে! সাধু শীস্তগণে, পশ্খ বলি 
গণে, ভাই দ্বেষ করি চিতে। একপে সকলে, নানা 
দলে২, নিন্দা করে পরস্পর | দ্বেজ কবি কছে, দেবতা 
কলহে, মস্ত ছৈল চরাচর ॥ 

অথ শাক্ত বৈষবের কলহ | 

গাঁদা ! 

কোন সময়ে এক ভ্রাচাষ্য প্রাতঃকালে গা- 
ত্রোথান করিয়! প্রাতঃসন্ধ্যাদদি সমীধানপুর্ববক ললা- 
টোপরি পরিস্কৃত গঙ্গামৃত্তিকানির্টিত বিস্তৃত ব্রিগুধারণ 
এবং হস্তে আরক্ত জবা কুঙগুম ও বিল্লপাত্রা্দি দ্বারা 
অর্ধপুর্ণ পুষ্পতাজন গ্রহণপুরঃসর মুখে “কালী 
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রক্ষণ”, এই শব্দ উচ্চারণপুর্ববক এক রম্যো্্যানে 
পুষ্পাহরণার্থ গমন করিয়াছিলেন” দৈবাৎ এক জন 
উবঞ্ণব তথায় তগবৎপুজার্ধ তুলসী পুম্পাদি চয়ন 
করিতেহ আশির খন িরবে আগত ভক্রীচার্যযককৃত 
“কালী ব্রঙ্গ২” এই ধনি শ্র-খমাত্র চমকিত হইয়া আঃ 
পাপ ! কে এপ্রাতঃসময়ে কুৎসিত শব্দ করিতেন্টে : 
ইহা ভাবিয়া! চত্তৃঃপার্খ অবলৌকনকরত সম্মৃথে 
করগুহন্ত ভর্রাচাধ্যকে দেখিয়া কহিলেন, ওহো! 
দ্বিজহড্ডিপ ! তা নৈলে একপ “রাম খোদাই” শব্দ 
কে আর প্রত্যুষঃকালে উচ্চারণ করে। ভর্ভীচার্য্য 
তাহার এই বাক্য শ্রনিয়। জিত্ঞাম। করিলেন, ওরে 
টচৈতন্যের ঝাড়! দ্বিজহড্ডিপ কি £ বৈষ্ণব কহিলেন, 
তাহা? জানিলে কি এপ দশা হয় : না, এই গ্রকার 
রাম খোদাই” শব্দ উচ্চারণ করিস । আমরা সক- 
লেই জ্ঞাত আছি ষে ব্রাহ্মণের ব্রন্মোপাসন। করিয়। 
থাকেন ও হভ্ডিপের! হা-করা দেবতার উপাসন! 
করে। তাহাতে যখন তুই ব্র/হ্ষণ হইয়া এ হা-কর। 
দেবতার নামের সহিত ব্রক্ষশব্দ উচ্চারণ করিলি 
তখম তোকে দ্বিজহভ্ভিপ না বলিয়া আর কি 
বলিব? 

শাক্ত ভ্রীচার্্য কহিলেন, ওরে জাতিনাশা পশু? 
তোর এৰপ বুদ্ধি না হইলে তুই “গোরা২” করিষ়া 
মরিবি কেন, তুই তে! কখন তন্ত্র শুনিস্ নাই, ও.কখন 

চু 
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পণ্ডিষ্উসমাজ্েও বসিস্ নাই তবে তোর ব্রহ্ধপদার্ধ 
কি প্রকারে জান হইবে ? তন্ত্রে ষে কালীকেই ব্রহ্ম 
বলিয়াছেন তোর সে জ্ঞান থাকিলে কি ভীাহালে, 
হা-করা। দেবতা বলিস্ 2 

বৈষ্ণব | হী আমি তত্র শুনিয়াছি ও পঞ্ডিতসমা- 
জেও বাস করিয়াছি বিজ্ত “মাদারচোতে” তন্ত্র কখন 
শনি মাই এবং মাদারচোত পণ্ডিতের সহিত কখন 
দ্হ্বাস করি নাই বটে বোধ করি সেই তন্ত্রেই হা- 
কর! দেবতাকে ব্রঙ্গ বলে এবং সেই পণ্তিতেরাই উক্ত 
দেবতার আরাধনা করে, কিন্তু আমরা তাহাকে ব্রহ্গ 
বলি না ও তাহার উপাসনার কথা দুরে থাকুক 
ভুলেও কখন তাহার নাম করি না, ইহাতেই কি আ- 
মরা জাতিনাশা পশু হইলাম ? 
শাক | বড় ষেশালাগ।লি দিতে আরম ফরিলি ! 

তোরা কি জাতিনাশ। পশু নহিসৃ, 2 বল্ পশুর 'আচ- 
রণে ও তোদিগের আচরণে প্রভেদ কি? দেখ পশুর 
যে.প্রকার একত্র মিলিয়! আঙ্কার বিহার করে ভো- 
রাও দেই প্রকার ছত্রিশ জাতি একভ্র মেলিয়া পঙ্গতে 
আহার ও যত বেটী উদ্ধচরণীর বৈষ্বীদিগের সহিত 
বিহার করিয়া! থাকিস্, ইহাতে তোদিগকে পশু না 
বলিয়৷ কি মানুষ বলিতে হইবে? 

বৈষ্ণব । ও রাম! ইহাকেই কি ভুই গালাগালি 
বোধ করিলি? দোস্বাই তোদ্দিগকে তোফের হাতি- 
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সুঁড়োর মার, তোরা সত্য বল্ দেখি, তোদিগের মা- 
নিত তন্ত্র কি, “মাদারচোতে” তন্ত্র নয়) ও সেই তন্ত 
শনিয়। চলিলে কি “মাদ্দীরচোত” হয় না ? দেখ তো- 
দিগের এ স্ন্্রে খহতক মাতৃভাবে চিন্তা করিতে 
কহিয়াছে তাহাকেই আশার রূমণ করিতে ব্যবস্থা 
দিয়াছে বথা--“আনীয় সংস্কৃতাং শক্তিং স্ুন্দরীংযৌৰ 
নান্থিতাং । বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্য! মাতিবুদ্ধ্যাচ পুজ- 
য়েৎ।? মাতৃমুখে পিভৃমুখং সংষোজ্য ত্রিদশেশ্বরি 
তাঁড়য়ন ভক্তিভীবেন সহস্র শ্রজপেম্মনুং। যো- 
নিশ্চ জনিকা মাতা লিঙ্গপ্চ জনকঃ পিতা । মাড়ভাবং 
পিভৃভাবং তয্োস্ত পরিচিন্তনং1” হারে ও বপ্তামর্ক ! 
তবে ধে আবার এই কথ!কে গালাগীলি বিবেচন। 
করিতেছিস্্! আর তুই বল দেখি, তোদিগের কি 
নিজের জাতি আছে * 

শক্ত । আমাদিগের কেন জাতি না থাকিবে, 
আমরা কি তোদিগের মত যার তার বাড়িতে ষাই ? 
না, যার তার সঙ্ে'একত্রে ভোৌজন করি ? 

বৈষ্কব। হারে ও মোনাকাটা বাম্না ! তোরা যার 
ত।র বাড়িতে খাইস্ না বলিতেছিস্, আর যখন শুড়ি 
বাড়িতে চক্র করিয়া ভাড়ি-ডোম-চপ্তাল একত্রে স্বুরা- 
পান করিস্ তখন তোদেরবেলায় বুঝি সে “গ্ররুন্তে 
ভৈরবীচক্রে সর্ব বর্ণাদ্িজোত্তমাঃ ! নিবুত্বে তৈ- 
রবীচক্রে সর্ব বর্ম'ঃ পুথকৃৎ।” এই তন্ত্রবচন বেদের 

ছু হ 
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বচন বলিয়া জ্ঞান হয়, আর. আমর যে শ্রীমহী প্রসাদ 
বৈষ্ণব নকলেত্র সহিত একত্র ভোজ করিয়া থাকি 
'তাহাতেই কি আমরা জাতিনাশা হইব ? 

শক্ত । মর বেটা হতভান্া : কগা বজা ভোজ, 
আর কোথা গক্ঞারাম “তলি, কোথা আমাদিগের 
তৈরবীচক্র, কোথা বেটাদিখের গপঙ্গুত, কোথা আ- 
মাদিগের কালী কুইন বিকৃটোরিয়া, কোথা তে- 
দিগের কুক সড়াচাপরাসী, আমর! একথা বলিতে 
কি লজ্জ্বা পায় না? 

বৈষ্ণব । আঃকি বিবেচনা ' কি বুদ্ধির তাৎপধ্য ! 
না ভবে কেন ! রতনেই রতন চেনে! তুই কি এই 
কথা সহজশরীরে বলিতেছিস্ঃ ন।, কিছু খেয়ে টেযে 
এসেছি'স্ ” বোধ করি কিছু খেয়েই আসিয়া খাকিবি। 
নতুবা একথা বলিতে তোদের কি শরমও হয় ন|: 
কেননা তুই ব্রৈলোক্যনাথ কৃষ্ণকে সড়াচাপরাসী 
বলিয়। কোথাকার জলাপেতনীকে কুইন বিকূটো- 
রিয়া বলিতেছিস্। কি হতভাগ্য ! হারে কষ যদি 

৷ সড়া চাঁপরাসী হয় তবে তোদের ফাতফারা কুইন কেন 

ত 

তার দ্বাপালিকা হইবে ? 
শাক্ত। আমাদিগের ভ্রিলোকেশ্বরী কোথায় তো- 

দিগের ক₹ষ্জের ্ারপালিকা হইয়াছেন ? 
বৈষ্ণৰ। কেন তাকি শুনিস্ নাই? হা কপাল! 

তা শুনিলে এমন কহিবি কেন। এখন যাহারা 
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শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র গিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাস" 
কর যে বিমলা সেখানে কি করে 2 

শাক্ত। তাহা শুনিব না কেন! তুই যেমন হাব! 
শুনিতে বালা শুনিন্ তাহাই শুনি নাই, বিমল! থে 
হবীক্ষোত্রের পীঠেশ্বরী সেটা জানিস্ 2 না, মুখে যাজ। 
আইসে তাঙাই বলিস্ ১ সরঞ্চ তোদের জগন্নাথ উ 
তাহার দ্বারপাল, যেহেতু তন্ধ্রে জগন্গাথকে বিমলার 
তৈরব বলিয়া উক্ত করেন । 

বৈষ্ণব ! হারে বামুনের ঘরের গরু ! ভোর ইভ: 
বিদেচনা হইল না যে, থে স্বরং প্রভু হয় সে কি দ্বার- 
পালের প্রসাদ খাইবার শিমিত্ব হ হি | করিয়। গপড়িনন। 

থাকে 2 তুই ভাল-লোককে জিজ্ঞাসা করিস, তে. 

দের বিমল! আমাদিণের প্রীজগন্নাণের দ্ুআরের 
ছাড়া কি নল? অর্থাৎ ভাড়ীজাতি বেমন কাহারে 
বাটীতে ভোন্ত কাষ হইলে তাঁহাদিগের উ চ্ডিশে 
গ্রহণহেতু দ্বারে দশায়মান থাকে, দেই প্রকার 
তোদিগের বিমল। তথায় আছে কিনা? 

শক্ত | হারে বেটা পাষণ্ড? তুই যে বড় শক্ত 
বলিতে লাগিলি! তুই কি তোদিগের ক্কষ্ছের দ্র্গ- 
তট! দেখিস্ নাই? সে ষে আমাদিগের রাজরাজে- 

শ্বরীর সুখাসন বহ্নহেতু বেহারাগিরি কাষ্যে নিযুক্ত 
আছে; তাঁকি জানিস না ? 

বৈষ্ব | হা আমি তাহা! জানি, কিন্তু খিনি 
চু ৩ 
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মস্তন্কে করিয়া! নানাবিধ প্রাণির আসনস্ববপ এই 
ভুমগুল বহন করেন তিনি যে তোদিগের দেবতার 

আসন বহিবেন উই] বিচিত্র কি? কেননা তিনি 
যাছাকে না বহন করেন সে কি লবনিমেষকাল স্থিতি 
করিতে পারে 2 হাতেই বুঝিবি ঘে আমাদিগের 
প্রভু ₹তক্ষণ তোদিগের দেবতাকে ধারণ করিয়: আ- 
ছেন ততক্ষণই সে আছে, নতুবা তিনি ছেড়েদিলে 
সে এতদিন কোথায় রসাতলে যাইত তাহা কি টি 

খিতে পাইতিস্ঃ না,তাভার দোভাই দিয়া এইভাবে 
মদ ১ বেড়াইতে পারিতিস্ / বিশেষতঃ লোকে, 
বলে জাতির মরা জাতিতেই বে অতএব দেবতার 

মরা! দেবতভিন্ন আর কে বহিবে ? 
এইবপ শাক্ত ভ্টাচার্স; ও বৈষ্ণৰ উভয়ে কিয়ুৎ- 

কাল বাদানুবাদকরত পরস্পর রাগান্ধ হইয়া দুই জনে 
ঘোরতর সংগ্রাম আরন্ত করিল ও এ প্রকার নানা 
উপাসকের! পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল । বস্তুতঃ 
কি কালের মহিম। ! যদ্বারা মুগ্ধ হইয়াউপাসনা ভেদে 
নানা মৃর্তিধারি এক পরমেশ্বরের পরস্পর দ্বেষ আরস্ক 
করিয়া! পাপপঙ্গে সংসার নিমগ্ন করিতে উদ্যত হইল । 



কলিযুডুহল। | বি 

অথ কলিকর্ভৃক নূ নৃতন তন্ রাজধানী নির্মাণ | 
চস 

স্পা ) 
( 

এইৰপে কলিরাজ, দ্বেষে মগ্ন এসমাজ, দেখি 

অতি আনন্দিত চিতে। কথ! রাজধানী করি, এই 
ভারত ভিতরি, মনোম।ঝে লাখিল চিস্ঠিতে ॥ নিষে- 
ধিল পশ্ুপতি, আর্ষাবন্তে নিবসতি, করিতে আ- 
মারে কিছুকাল । তর আজ্জ। উলজ্ঘিলে সুবিপদ 
তিমিঙ্গিলে, শ্রীমে গাছে হ্হয়। করাল 7 "মত. 
এব গোড়দেশে, গিয়। এখবে স্থবিশেষে। নিজনাষে 

স্থাপিৰ নগর মায়ামোহ অগ্ুুচরে, রাজা দিয়। 
তার করে? মন আশা প্ররাব বিস্তর ॥ এত ভাবি "সই 
কলি, লিজর্কা্যে স্ুকৌশলী, ক্লাইদ সাহেৰ বেশ- 
ধরি। বাণিজ্য করা কপ্টে, স্থরধুনী পুর্ববতটে, বির- 
চিল অপুর্বব নগরী ॥ কি কব তাহার শোভা, ত্রিভূবন 
মনোৌলোতা, স্ুলভ। অমরাপুরী প্রায়) স্ুরনর 
মনোরম্য, শোতে শত২ হম্ময, হেরি পাপ তাপ দরে 
যায়। £কিন! ধবলিম কান্তি হেরে মনে হয় ভ্রান্তি, 
কলিপ্রতি কূপ করি হর। আপন নিবাসপ্রায়, 
শতং গিরি তায়, দিয়াছেন করিতে নগর ॥ ধকৃই 
তকৃ, কিচটকৃ ঝকৃ২, লকৃ২ করিছে সকল । প্রাঙ্গণ 
প্রাচীর দ্বার, কব তার কি বাহার, পরিষ্কার তাবতীয় 
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স্থল॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শুদ্র, বৈশ্য আদি ক্ষুদ্রান্ুদ্র, 
তদ্রাভদ্র নান! জাতিগণ। ইউরোপ বর্ধা চীন,জর্্মা- 
নি যাব! কোচিন, গ্রীসিয়ানপ্রভৃতি ষবন ॥ সকলে 
আঁলয় করি, ভূষিত করে নগরী, বলিভারি কি কহিৰ 
তার। দেবালয় গিজ্জ ঘর, আছে উচ্চ উচ্চতর, মনো- 
হর কত চমত্কার ॥ দোকানী পশারি যাঁরা, শারিং 
শোভে তারা, মণিহারি মহাজন যত। কিরিঙ্গী 
ফরাসি আর, সেবাইন ছ্িনামার, স্দাগরি করে 
অবিরত ॥ স্থানে বিদ্যালয়, তাহাতে বালকচয়, 
নিরবধি করে অধ্যয়ন । যতেক চিকিৎসাগার, প্র- 
শংস! কে কবে তার, সুস্থ হয় তাছে রোগিগণ ॥ 
বার নারী দিয়। বার, রছে তার! অনিবার, একবার ষে 
নাকি তাছেরে। তেজি লজ্জা ধন্মভয়, সেকরে সে 

পদাশ্রয়, অশংসয় পড়ে যায় ফেরে 1 পরিসর বাজ- 
পথ, তাহে করে গতাগত, অবিরত শতঙ জন কি 
মধুর সুঘর্থর, রবেতে চলে শগড়, দড় বড় ধায় অশ্ব- 
গণ ॥ ফোর্ট উইলম নাম, ছুর্গ অতি অভিরাম, সংস্থা- 
পিত হয়েছে তথায় । কি কব অধিক আর, ধিক 
ধিক তার, নয়নে যে না দেখেছে তায়॥ অন্বপম সেই 
কেল্লা, অতুল তাহার জেল্লা, তরিভূবনে না দেখি তেমন। 
কালান্তক কালসম, যুদ্ধে অতি সুবিষম, কত শত 
আছে বীরগণ ॥ ছুড়২ হুড়২' নিনীদেতে তিনপুর, 
কম্পিত করিয়! ক্গণেং। হয় কত তোপৰ্নি, সে ধনি 



শুনি অশনি, লক্জা! পেয়ে না রয় ভুবনে ॥ পশ্চিমদি- 
গেতে গঙ্গা, ৰিপুলতর তরঙ্গা,কল কল রবে ধাবমান) 
বোট বজ্র! ইন্িমর, রয়েছে তার উপর, পিনাস 
জাহাজ আদি নান! || এইৰূপ মনোহর, নির্মাণ করি 
নগর, কলিকর্তা বলি রাখে নাম। গুণনিধি কে 
সার, কলি তব এইবার, পরিপূর্ণ হবে মনস্কাম ॥ 

অথ মায়ামোহন চরের প্রতি ব্রাজ্যভারাপণ 

প্য়ার। 

এইৰপে কলিরাজ স্থাপিয়া নগর | মায়! মোহচরে 
রাজ্য দিল তার পর॥ বিষকুত্ত পয়োমুখ সেই সভ্য- 
জাতি! প্রকারে প্রজার দ্রোহ করে নানাাজাতি | 
লইতে প্রজার ধন নাহি করে বল। অথচ সর্বস্ব 
লয় করিয়া কৌশল ॥ যে দেশে যতেক হয় লোভের 
সঞ্কীর। সে দেশে ততই ছুঃখ বাড়য়ে সবার ॥ তার 
যুূল হয় কুট বাণিজ্য করণ। রাজার উচিত যাহ! 
কর। নিবারণ ॥ তা! দূর পরাহত করি নিজে ভূপ। 
কুট ব্যবসায় সদা করে নানাৰপ॥ কাঠ লোফট কুস্ 
ফাস্দিয়। নানীমত | বদল করিয়া ধন লয় কতশত | 
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বিলাতী দ্রব্যের চাকটচৈক্যে অনিবার ! লইতে 
বাসন। তাজ। নাহি হয় কার ॥ বে ভ্রব্যতে যত লুক 
হয় যার মন। সে দ্রব্য লইতে তীর তত আকুঞ্চন ॥ 
অথচ না থাকে ধন ধদ্যপি তাহার । তবে সেহ করে 
নানাষত কদীচ'র ॥ চৌর্য্য হিংসা প্রবঞ্চনা শিখে 

সেই দ্বারে। কুট বাশিজ্যের ফল এইত সংসারে ॥ 
মদ্য পান প্রজাদের হানিকর হয়। লঙ্জ। ধর্ম ধন 
মান মাতে পায় ক্ষয় ॥ পির্ধন হইয়া যেই মদাপান 
করে। পুর্ব অপকন্ম শিখে সেই নরে ॥ হেন মদ্য 
রাজ! নিজে করিতে বিক্রয় | স্বানেং করেছেন মদি- 
রাআলয় ॥ বেশ্যাসঙ্গ হয় নানা কুকর্মোর মূল। সেই 
বেশ্যাদ্ধিপ্রতি রীজা অনুকূল ॥ নী যদি কুপ- 
থেতে করয়ে গমন । রাজার উচিত তারে করিতে 
শাসন ॥ তাহা কোথ' বরঞ্চ রমণী যদি কয়। প্ৃতি- 
গৃহে থাকিতে আমার মন নয় ॥ তবে তারে আজ্ঞা- 
দেন করিতে কসব। এরাজর সুবিচার এইৰপ সব ॥ 
যেদেশে বেশ্যার বত যত বৃদ্ধি বটে । দেই দেশে তত 
তত অমঙ্গল ঘটে ॥ বেশ্যার সন্তোষহেতু বেশাপ্রি- 
য়জন। বিবিধ কুকর্মে করে ধন উপার্জন ॥ চৌর্যয 
দনথ্যবৃত্তি প্রবঞ্চন! মিথ্যাবাদ। বেশ্যা সেবাহেতু ঘটে” 
এসব প্রমাদ॥ এদ্িগেতে শান্তিরক্ষাহেতু অঁা- 
আঁটি) নারিকেলত্বকৃ খাওয়া যেন ফেলে আঁটি ॥ 
“সাপ হয়ে খায় নিজে রোঝ! হয়ে বাড়ে । হাকিম 
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হয়ে ছকুম্ দেয় প্যাদা হয়ে মারে ॥ আপনিই পাতড়া 
পাতড়ী আপনি পুজ্য শিল1। ত্রিতঙ্গ হয়ে মুরুলী 
বাজায় কে বুঝে তার লীলা ॥” কলি যারে রাজ্য 
দিল সে কলুষকলি। পুরিবে মনের সাধ ইহাতে 
সকলি ॥ ভারত সামীজ্য পেয়ে মায়ামোহচর 
ভাবে কিসে হবে ধর্মভ্রষ সব নর॥ আমিতে 
উচিত ভেখা ম্িসনরীগণে । কিন্তু পাছে শ্রজাসব 
বিপক্ষত। গণে ॥ অতএব লাঠী দিয়! খেলাইয়! সাপ। 
নিবাইৰ মনের উদ্বেগ কুসন্যাপ॥ এইহেতু দেশে 
যবে আসে মিসনরী। আজ্ঞা দেন তাসবারে ক্ভাসা- 
ইতে তরী ॥ মিসনরীগণ অতি সুচতুর হয় | এুপ- 
সির ভাব তারা বুঝে সমুদয় || এই লাগি জানি 
তারা ভিন্ন অধিকার । আীরামপুরেতে বাস করিল 
গ্রচার ॥ সেকালেতে সেই পরে দিনামারগণ | 
কেল্লা করি করে প্রজ।গণের শীসন ॥ তাহাদের 
স্ঙ্লাশ্রয় লয়ে মিসনরী । আরন্তিল ধর্মরুঘি মার্ঁমেন 
কেরী ॥ হাটে মাঠে যিশুবীজ করিতে বপন । নিযুক্ত 
হইল ঘত প্রভুদৃতগণ ॥ মাল? মাজী হাড়ী ডোম 
আদি জাঁতিগণে। মজাইল লোভ ক্ষোভ দেশায়ে 
ঘতনে॥' ভদ্র লোকসছ ধন্প্ের বিচার । করিয়া 
না পায় তাহাছৈতে সুনিস্তার ॥ নীচজাতি তুল্য 
তারা মুর্খ নাহি ছিল। এহেতু ভদ্রের কিছু করিতে 
নারিল। তখাপিও নাহি ছাড়ে কাছিমা কাক । 
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যার তার সঙ্গে করে কলহ বিস্তর 17 « কবি কহে অব- 
ধান কর বন্ধুগণ। ভায়াদের ধর্শমুদ্ধ করিব বর্ণন ॥ 

অথ মোহচর মিসনরীদিগের ধর্মযৃদ্ধ | 

গদ্য) 

কোন এক বৎসর মাহেশের রথযাত্রা উপলক্ষে 
বন্ছুতর লোকের সমারোহ হইলে হুচুকে মিসনরী 
তায়ারা বোঝাং ধর্মপুস্তক ঘাড়ে করিয়। তথায় উপ- 
নীত হইলেন, এবং কি বদ্ধ কি যুবা' যাহাকে সন্মৃথে 
দেখেন তাহাকেই উপদেশ দিতে আরম্ভ করি- 
লেন। যথা, হে ভায়াগণ, টোমরা একানে কি ডে- 
কিতে আদিরাছ ? ডেক টোমরা .যাহাকে আপনি 
গড়াইয়াছ টাহাকেই ঈশ্বর বলিয়! প্রণাম করিটেছ, 
টোমাডিগের জগন্নাঠ যডি ঈশ্বর হইবে টবে টাহাটে 
ঘুণ চরিবে কেন? টোমরা গঙ্ান্সান করিয়া যে পাপ. 
মুকুট হইটে বাগ্গ করিটেছ টাহা টোমাডিগের ভ্রান্টি, 
কেননা জলে ডুবডিলেকি ককন পাপ ঢোয়! যায়? 
ষেডিন মহাবিচারের.স্ময় আসিবে দে ভিন টোমর! 
কি গঙ্গান্ান করিয়াছি বলিলে পরিটাণ পাইবা-? 
এইব্বপে গিসনরীতায়ারা৷ যারে দেখেন তার়েই 
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বিলাতী গৌরাঙ্গের প্রেম, বিতরণ কষ্পিতে আর্ত 
করিলে দৈরাৎ এক জন শাস্ীজ্ঞ-পণ্ডিত ভাহাদিগের 
সেই গোলযোগ শুনিয়া ভথার আগমনপুর্বক জি- 
জ্বাসা করিলেন যে এখানে কিসের সোৌরসার হই- 
তেছে। মিসনরীগণ কহিলেন যে আমরা টোমাড়ি- 
গের উদ্বারার্ঠ উপডেশ ভিটে আসিয়াছি'। 

পণ্ডিত। আমাদিগের বিপদ কি? যে তছুপ্ধারার্থ 
আমাদিগকে সত্ুপদেশ দিব! | তবে বৃথা কেন তো- 
মরা আমাদিগের বিপদ মুক্ত করিতে আসিয়! স্বয়ং 
বিপদগ্রস্ত হও । 

মিস্নরী । টোমরা মহাবিপভে পড্ডিয়াচ, যেহেটু 
টোমাডিগের জ্ঞানন্তুষ্যের প্রকাশ না ঠাকাপ্রযুকৃট 
টোমর! ঘোরটর অণ্ডকারে বাস করিটেচ। 

পাঙ্ডিত। কই আমরা.অন্ধকারে বাস করিতেছি * 
আমাদিগের চক্ষুঃ তো উজ্জল কিরণ দেখিতেছে, ইহা- 
তেও ষদ্যপি তোমর। দিবান্ধ পেচকের ন্যায় স্তধ্যকে, 
অন্ধকার বল, তবে কিছুই করিতে পারি না। 

মিস্নরী। টোমাডিগের শাস্ট্যে সকলই অণ্চকার, 
ডেক টোমাডভিগের শাস্টে্- যাহীকে ঈশ্বর বলে সেই 
কষ নিজে কটো। কুকর্ম করিয়াে দে চুরি করিয়াচে, 
সে পরনারী হরণ করিয়াছে, সে নরছট্য। করিয়াছে, 
অটশ্ব টোমর! টাহাকেই ঈশ্বর বিলে কি পরিটাণ 
পাইবা? একারণ টোমাডিগকে বলি, টোমিরা আপন 

জজ 
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কুমট পরিট্যাগ করিয়া! সেই পরম ভয়ালু প্রভূ ফীজস্ 
কাইম্টকে উপাসনা কর বে গ্রাড়ু টোাতিগের পরি- 
টাণ নিমিউ আপন শরীরটযাগকপ প্রায়শ্চিউ করি 
যাচেন। 

পণ্ডিত | আঃ পাপিষ্ট ! অমাদিগের পরামেশ্বর রুষ্ঃ 
ঘে কুকম্মা করিয়াছেন কি স্ুকন্ম করিয়াছেন তাহা 
তোমর! কিপ্রকারে জ্ঞাত হইব? ভাল : ক্লফ্ের এ 
সকল কর্ম বদি কুকর্ম হয় তবে তোমাদিগের কাইফট- 
কে ফেনবুকররশালী নাবল! যায়: দেখ, তোমাদিগের 
কাইফ্ট একদা ক্ষুদ্বাধিত হইয়া শিষাগণের সহিত 

কৃষিক্ষেত্রে গোৌধ্ম চুরি করিয়া খাইয়াছে ও কেবল 
তাহার বেশ বাড়িতেই বাসা ছিল হইন্থাতে কি 
তাহাকে, দুক্ষর্দান্থিত বলা যায় না? 

মিস্নরী। টুমি নাফিক আচ, টৌমাকে বলিলে টো 
মি মানা করিব; না! ডেক যে ব্যকৃটি মহাপাপী 
হয় সেই বাকৃটিকেই আশ্রে উদ্বার করা পরম ডগ়ী- 
লুর কর্ম, এইকেটু প্রভু বীর বেশ্যাগণকে মহাপা- 
পীয়সী ডেকিয়। উদ্ভার করিবার নিষিউ টাহান্ডিগের 
বাটাটে বাসা করিয়াছিলেন । 

পণ্তিত। তোমাদিগের যী্খ বেশ্যাদিগকে মহা- 
পাপশালিনী, ছেখিক্ক' বহিশ্চিকিৎসার তাহাদিগের 
পীপঙ্গোচন হওর! ৯2398 বত্বপূর্ববক অস্ত- 
শ্চিকিৎস। আরস্ত করিয়াছিলেন, ইচ্াতেই কি তিনি 
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দুক্কন্মা্িত হইলেন নাঃ কি হতভাগ্য! কেবল 
আমাদিগের কষ্ণই পরদারা হরণ করিয়াছেন বলিয়। 
ছুষ্ষম্মশালী হইলেন ? ছুক্ছর্দা সুকর্দ কাহাকে বলি, 
তুমি তাহা চ্ভাত আছ কিনা? 

মিলনরী। হী! টাহা আমি অধশাই জ্ঞাট আচি 
নটুবা টো'মার সহিট কেন বিচার করিটে আসিয়াচি । 

পণ্ডিত । তুমি কাহাকে ছুক্ষম্ম সুকর্মা বলিয়া 
থাক তাহ। আমি জানিতে ইচ্ছা! করি 
মিসনরী। পরষেশ্বরের আজ্ঞালজ্ৰন করা ভুক্ষণ্ 

ও টাভার আজ্ঞ। প্রটিপালন করা জুকর্শ | 
পণ্ডিত। পরমেশ্বর কাভার প্রতি আজ্ঞা করেল - 

মনুষ্যের প্রতি কি আপনার প্রতি? তাহাতে খাদি 
ভাহার আজ্ঞা মনুষ্যের প্রতি ঝর! হয়, এমত বল, 

তবে সেই আজ্ঞা! লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের অবশ্যই 
পাপ হইতে পরে, নতুবা তলঙ্ৰনে পরমেশ্বরের নি 
জের পাপ হইতে পারে মা। 
মিসনরী। পরমেশ্বর যাহা অপবিট্ জানিয়া স্বয়ং 

আচরণ করেন লা! টাহাই মন্দুধাকে আচরণ করিটে 
নিষেচ করেন একারণ টিনি ঘড়ি সেই অপবিটু কর 
করেন টবে অবশ্যই অপবিটু হইবেন | 

পণ্ডিত 1 পরমেশ্বর যাহা মনুষ্যুকে আচরণ 
করিতে নিষেধ করেন তাহা যদ্যপি ভিনি স্ব 
আচরণ না করিতেন তবে তোমাদিগের মেরিনন্দ- 

ক্* 
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নের কিপ্রকারে জন্ম হইত? কারণ তোমাদিগের 
কাইফ্টের মাত! যে কৌমারকালে গর্ভধারণ করিয়া- 
ছিল, দি সেই গর্ত পরমেশ্বরকর্তৃক হওয়৷ সত্য হয় 
তবে পরমেশ্বর তাহাতে উপগত না হইলে কিকপে 
তাহার ভাহা শস্তাবিত হইল? এতাবতা পরমেশ্বর 
যাহা না করেন তাহাই যে মনুষ্যের প্রতি নিষেধ 
করেন এমত কখনই নহে ! 

মিদ্নরী। টুমি পাখল মনুষ্য টোমার কোন 
জ্ঞান নাই কেননা যিনি আপন ইচ্চায় এই সংসার 
রচন। করিতে পারেন টাহার ইচ্চায় কি মেরির 
আপনি গর্ত হওয়! সম্ভব হয় না? 

পণ্ডিত! ষদ্যপি পরমেশ্বরের ইচ্ছান্াত্রস্ত্রীলোকের 
গর্ত হওয়। সম্ভব হইত; তবে স্ত্রীপুরূধ সংযোগ ব্যতি- 
রেকে অবশ্যই কোনং স্থানে উত্তব্ধপ গর্ত হওয়। 
দৃষ্ট হইতে পাঁরিত, কিন্তু তাহা খন দৃষট হুয় না তখন 
তোমার এপ যুক্তি কোনপ্রকারেই কেই মান্য 
করিবে না। এতাবত। এবিঘয়ে বিজ্ঞদিগের একপ বল। 

কর্তব্য ষে পরমেশ্বর জিতেন্দরিয় প্রযুক্ত স্বাধীন ইন্দ্রিয় 
স্বারা ধে কোন কন্ম করেন তাহাতে তাহার কদাচই 
পাপহইতে পারে না । কারণ ইক্জ্রিয়পরাধীনতাই 
মন্ুুষ্যের অসন্তোষৰপ অনিষ্টকারকহেতু পাপ বলিয়! 
পরিগণিত .হয়। অতএব মন্ুষ্যগ্ণ ইন্ত্রিয়পরাধীন 
হইয়। যে সকল কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় দেই সকল 
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কন্ম তাহাদিগের উত্তরোত্তর অঙ্দিতেক্দ্িয়ত র্ছি 
করত পুনংপুনঃ অসন্তোষের কারণ হয়, এই নিষিভ্ভ 
মনুষ্যকে তাদ্শ কন্ম করণ নিষেধষপ যে আৌজ্ঞ, 
করেন সেই আজ্ঞা উলগ্ৰনকে পাপ কহি উক্ত পাপ 
গরমেশ্বরের হওয়। কদাপি সস্ভাবিত নহে । 

মিস্নরী। টুমি কি নিটাণ্ট মুর্ক আচ! ডেক যে 

ধ্যক্তি জিটেওি সব হয় সেও কি ককন পরনারী গমন 
করিটে লি 'টোমার কি ইভ। বিবেচন। হয় ? 

পণ্ডিত | ষদ্যপি শাস্সে ইন্রিয়ভীনকে জিতেব্দি 
বলিতেন রর জিতেক্দ্িয় বাতির কখন কোন ইদ্রিয় 
কার্ধ7 করিতে না পারা সম্ভব ভঈত । কিন্তযখন তাভ। 
না বন্দির। যে ব্যক্তির ইন্ড্রিয়সকলল বশীভূত মেউ 
বাক্তিই জিতেক্ট্রিয় এইনপ বলিয়াছেন তখন কি জি- 

তেন্দরিয় ব্যক্কি কিছুই উক্টিয়ক্ণধ্য করিতে পারে »। 
এমত বুঝায়? বরগ্» তোমার এমত বলা সম্ভব বে জি” 
তেক্ড্রিয়ের বিষয় ভোগে প্রয়োজন বি ১ উত্তর তাহার 
বিষয় (ভাগে নিজের প্রয়োজন নাই বটে কিন্তু তিনি 
পরপ্রয়োজনার্থ পরদারা গমনাদি বিষয়ভোগ ও 
করিয়া থাকেন | কারণ কাহাফে যে ব্যক্তি যেকপে 
চিন্তা করে তিনি তাহাকে সেইবপে কুপা করেন ই! 
তাহার নিয়ম হইয়াছে, অতএৰ তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ 
করেন না এবিধায় তোমর রুষ্চের প্রতি যে দোল মিঃ- 
ক্ষেপ করিতেছ তাচ্ছা' অতান্ত অন্যায় । 

জু ৩ 
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মিসনরী। টৌমর! ষে গঙ্গার জলকে পৰিটজ্ঞান 
ড় ঠাক সেইললে সার পুক্করিণীর জলে ্রোভেড 
ক রি 

' পণ্ডিত । তোমাদিগের জর্দ্ননদীর জলে ও অন্যা- 
ন্য জলে যেৰপ প্রভেদ আমাদিগের গঙ্গাজলে ও 
অন্যান্য জলেও সেইৰপ প্রভেদ ? | 

মিস্নরী। টোমরা মাটি ও পাঠর ডিয়া যাহাঞ্জে 
গড়াও টাহাকে ঈশ্বর ভাবিলে কি টোমাভের পরি- 
টাণ হইবে? 

পণ্ডিত | হ।! যদি রুটি এব মদিরাকে ঈশ্বরের 
মাস ও শোণিত জ্ঞানে ভোজন পান করিলে তো- 
মাদিগের পরিত্রাণ হয় তবে মাটির ঈশ্বর গড়াইয়! 
পুজা করিলে অবশ্যই আমাদিগের পরিত্রাণ হইবে ? 
মিস্নরী | টুমি বড় পাপী আচ, টোমার দে 

বিচার করিটে চাহি না কিল টোমাকে'বগুঁভাবে 
উপডেশ কহি টুমি সেই ডয়ালু প্রভুর উপাসনা কর 
ঘে প্রভু টোমাডিগের পাপের প্রায়শ্চিউ নিক্ষিউ 
আপন প্রাণ পরিট্যাগ করিয়াচেন ? 

পণ্ডিত। যদি তোমাদিগের প্রভু পরবঞ্চক না 
হইত তবে আমি তোমাদিগের প্রভুর উপাসনা করি- 
তান 

মিস্নরী | শামাতিগের প্রভু পরবঙ্ষক কিনে? 
পণ্ডিত। আমরা শুনিয়াছি তোমাদিণের ধর্ম পুস্ত- 
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কে লেখে ষে,যেব্যক্তিপাপ করে সে টিরদণ্ডের যোগ্য 
হয়, কিন্ত যদি সেই দণ্ড স্বয়ং স্বীকার করিয়া পাপি- 
দিগের পরিত্রাণহেতু তোমাদিগের কাইষ্ট আসিয়া 
থাকে তবে তাহাকে চিরদণ্ড স্বীকার করিতে হয়, 
কিন্ততাহ! না করিয়৷ যখন সে তদ্যাতিন। সন্থ কারিতে 
অপারকহেতু মরিয়াভিল কিছ! মরণান্থর পুনব্বার 
উঠিয়। পলাইয়াছিল তাহাকে বঞ্চক নতি আর কি 
বল। যাইতে পারে ? 
(এইৰপ মিস্নরীগণ পঞ্জিতের কথায় পরাভূত 
ইয়া ভগ্নষনে আপন বাসে আসিয়! সকলে কমি- 
পর্ব স্থির করিল যে এদেশীয় এরবীণলোকের! 
আমাদিগের উপদেশে ভুলিবে না,এতমিষিত্ত ইংরাঙ্জি 
ভাষা! 'মধ্যাপনচ্ছলে বালকদিগকে প্রথমাবধি উপ- 
দেশ দিলে কালে কতকাধা হইতে পারা যাবে, এই 
বিবেচনায় ছেলেধহা ফাঙন্দের মত স্থানে ইদ্কুল 
স্থাপন করিবায় অধুনা অনেক নবীন পুরুষের। কলির 
আননাবদ্ধক হ ইতেছেন ) 

অথ লোভের দিগ্জয়। 

ত্রিপদী | 

এইৰপে মোহচর, ষত শুভ্রবর্ণ নর ভারত ক্ষে- 
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ত্রেতে জনেং। আরম্তিয়। ধর্মকুষি, নবদ্বৈপায়ন 
খষি, প্রায় সবে যীশুবীজ বনে ॥ কলির বাড়ায় রাজা, 
কেবা মানে কার্যাকাধ্য, আধ্যানাধ্য কে করে 
থণন। অধর্দের বাড়ে জোর, ধর্মের বিপদ ঘোর. 
এক পদে কাপে অর্বক্ষণ ॥ যার বাহ। গনে ধরে, 
সেই জন তাহা করে, নিবারণ করিতে কে পারে। 
এমন দদয়ে কলি, হয়ে অতি কুতৃহ্দী, লোভগ্রতি 
কহে বারেং 1 শুন ওভে লোভ" কেম আর রাখ 
ক্ষোভ, রাগ কুটি সঙ্গে সজ্জা করি । যাঁও২ বঙ্গ 
ভুমে, গ্রবেশি আপনজমে, শাসন করদে রাঙ্গাভরি ॥ 
আগে ঘিয়' ছ্বিদ্গণে, অধীন কর বতনে, রে তার! 
বেদধন্ধন ছাড়ি । তু্গে শ্টোগ অবিরভ, ছদামাংসে 

ভয়ে হত, সুর লেতে হয় স্বেচ্ছাচারী ॥ রি হইলে 

অন'জবে, ধর্মাশীল কেবা রবে, সকলে গডিষে দেখা 

দেখি। মোহের ভইবে জয়, বিবেক পাইধে ক্ষয়,ধর্থের 
পড়িবে ঠেকা ঠেকি॥ এইকপ আজ্ঞা পেয়ে, লোভ 

তবে চলে ধেয়ে, গ্রথমতঃ কলেজ ইচ্কুলে। যত ছিল 
ছুখাত্রগণ, দকলে করি যত ন,জলাঞ্জলিদে ওয়াইল কুলে ॥ 

সবে নলে হুট২, বিনা ত্রার্ডি বিস্কুট, বুট কেন 
খেয়ে মরি | বেদেতু বাধিত হয়ে, মিছা দিন যায় 
বয়ে, জাতি লয়ে থাকিয়। কি করি ॥ সেমং এবি, 
নাট, বতেক সুর্থের হাউ, স্কানেই যুটেছে সকল। 
অবিবেক মদে মাতি, রচিয়াছে নানাজাতি, শুনে 
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মানে সকলি পাগল ॥ এক মূলইছৈতে যাহা, জন্মে 
কভু হয় কি তাহা, আম যাম কুমুড়া কাঠাল। বত 
বেটা হ্তিমুর্খ নিজদোষে পায় ছংখ, জীতি মানি 
বাড়ায় জঞ্জাল ॥ কাষ্ট মেনে কষ্ট পায়, নষ্ট তাহে 
সমুদায়, সুখতোগ জগত সংসারে ৷ চিন্জ যে উত্তম 
চিজ, তার নাহি জানে বীজ, তজবিজ্ করিতে না 
পারে ॥ কেহ আছে বীর, সেও নাভি খায় বির, 
ধীরশুন্য হয়েছে এদেশ। উইল্সনের মিষ্টখানা, 
খায় না কি কারখানা, খানাঞ্পতি করে সদা দ্বেষ॥ 
পাতরেতে ভাত খেয়ে, কেন মর কষ পেয়ে, ডিস্ 
পুর্ণ ফিস্ ফেলি দূরে । জীবন সফল কর, বটল 
হন্তেতে ধর, সেরির্ সাধ লহ সাধপুরে ॥ মিসে যাি 
মিস্তে চাও, বারেক হোটেলে যাও, দেখে এসে! 
তাহার বাহার। আহ! মরি রোজ২, সে বছ্ছনে কত 
রোজ, ফুটিয়। রয়েছে অনিবার॥ কিসে আর পাবে 
সখ, কিসেতে যদি বিস্ুখ, হও সেই স্গুচারুবদনে 1 
যদি স্থখসিক্ধুপারে, বাঞ্ুগ থাকে ফাইবারে, তবে ভজ 
নববিধিগণে ॥ খোঁগাকাটা উল্কী পরা, ভার্টি মিসি 
দন্তেতরা, আমাদের যত সব মেম। বেলাকৃ নেটিৰ 
লেডি, ফেস্ কভু নহে রেডি, সাড়ী পরা সেম২ সেমা। 
গে টু হেল হিন্দুয়ানি, ব্যাভ শাস্ত্র আর কি দানি, 
ম্যাড নই আমর! সকলে । বেড়ি গুড চল তবে, ভুবি- 
য় ভবের টবে, বেষ্ট খানা খাইৰ হোটেলে ॥ এই- 
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বপে কত জন, ইয়ং বেঙ্গালগখ, ধীশুর জাসুর জালে 
পড়ে । কলির বাড়য়ে রাগ, লুপ্ত হয় যোগযাঞ, মে্ছ 
প্রায় হম্ব বছ নরে ! 

অথ কলিহিতার্থমহাত্বরাঙ্জার পীদ্রভাব। 
পয়ার। 

এইকপে লোভ মোহে হয়ে অচেতন । সকলে 
হইতে চাহে অধর্মভাজন । হিন্ুশীস্ত্র হিন্দুন্ত সকলি 
অসার । বাই'বল বিন বল নাহি তরিবার ॥ যা কহে 
মাহেবলোক তাই মহামান্য । বেদ তন্ত্র পুরাণের 
কে করে প্রামাণা ॥ কিসে সাহেবের মত দেখাবে 
গঠন। এজন্যে উপায় নানা করে বিরচন 1 আঙ্গে- 
পেন্ট্লুন পরে পায়ে কাল! বুট! ধুতিপূর৷ লোক 
দেখি বলে ছুট২1 অর্থষোগ বিনা যদি ত্রাণ্ডি নাহি 
পায়। পাবোতে মিসায়ে আল্ত। গ্লাসে রেখে খায় ॥ 
পরস্পর সকলের হৈলে দেখাদেখি । . সেকেন কয়েন 
হাতে করে ঠেকাঠেকি ।? আর খত হৌক নাহি 
হৌক বা সভ্যতা 1 হিন্দুধর্ম দিন্দামাত্র স্বভাব 
নব্যত্তা ॥ হেন মতে যুবারন্দ তেজি ধর্মাভয় | যখন 
ষীশুর পথে চলে অশংসয় ॥ তখন ধলির সখা 
কোস্ বেস্কতুপ,। অবতীর্ণ হৈল ভূমে ধরি ছ্বিজূপ 
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বিবিধ ভাষায় নিজে সুশিক্ষিত হয়ে | রাজপ্রিয় 
হইলেন এই ভূবলয়ে ॥ আপনিও রাজখ্যাতি করি 
আলম্বন। কলি অন্ুকুলে ব্ছ করিল যতন॥ কলি 
প্রতি যেই স্থান দিল পরীক্ষিৎ। তার অগ্রগণ্য 
হয় সকল যোঘিৎ॥ তাদিগের ব্যত্িচার বিপুজ 
করিতে । কৌলিন্য মর্যযাদা যাহা স্থাপে পুথিবীতে ॥ 
তাহে বিপরীত ফল হইল ঘটম। এক নরসঙ্গে 
মরে বহু নারীগণ॥ ইহাতেই ভয়।কুল হয়ে কলি 
অতি। কফোঙ্কবেহ্ভূপতির ফিরাইল মতি ॥ অত- 
এব নবীন মহাত্মা নৃপবর | সতীহত্যা নিবারণে হুদ 
ঘত্বপর॥ মোহচরগণ সহ পরামর্ষ করি। উঠাইল 
সতীহত্যা ভারত ভিতরি ॥ বিধবার পুনশ্চ বিবাহ 
ষাতে হয়। এবধপ আকাঙ্কা তার ছিল অতিশয় ॥ 
কিন্তু কোনক্রমে তাহা সিস্ধানা হইল | মনের বেদনা 
তার মনেতে রহিল ॥ শউিথাষ্ঠ তাহাতে তিপি ক্ষান্ত 
না হইয়া! স্কাপিলেন সভা এফ উপায় চিন্তিয় ॥ 
যাহার প্রমারদে কালে সব পজাগণ । ক্রমেতে 

হইবে কলিআত্ঞাপরায়ণ ॥  পুর্বছৈতে শির- 
আজ্ঞা আছে কলিগ্রতি। শুভ না হইবে বিষুও 
না তেজিলে ক্ষিতি ॥ কলিতে অযুত বর্ষপর্য্যন্ত 
শীহরি। পৃথিবীতে থাফি পরে করিব গ্রীহরি। 
অতএব সুষ্ঠৰপে যাতে এই কাষ। সিগ্ধহয় সে যত 
করিবা কলিরাজ ॥ সেই আজ্ঞা অনুসারে কলিষুগ 
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পতি । মহাক্স রাজার দেছে করিল বসতি ॥ তাহাতে 
সে রাজা বন্ত করিয়া ঘযতন | করিলেন দেশে ব্রচ্ধ 
সমাজ স্থাপন ॥ তাহে প্রকাশিল অভিনব ত্রঙ্গজ্ঞান । 

অন্ন ব্রন্ম হইবার এইসে নিদান ॥ এক ত্রক্ম অদ্ধি- 
তীয় কহে সব বেদ। দ্বিজ মেচ্ছ জাতি তাছে কি 
আছে প্রভেদ॥ অজ্ঞ লোকে মিথ্যা দেবপুজা করি 
মরে। ধিকং অজ্ঞানান্ধ ধত সব নরে॥। ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতগণ মহত হয়! স্ত্রীশুদ্রের ষেদে অধিকার 
নাহি কয়। জঞ্থর প্রণীত শান্তর ঘদি হয় বেদ। 
তবে তাহে অবশ্য নাহিক ভেদাভেদ ॥ যেহেতু 
ঈশ্বরকাছে সকলি সমান । এজন্যেতে জাতি নহে 
এ বিধান ॥ অতএব তক্ষ্যাতক্ষ্য আদি বিধি- 

উশ্বরের তাছ! নাহি হয় অভিমত ॥ পি 

ক যতেক ক্রিয়ায। মুর্ের জীবিকা ইহ! 
রৃহস্পতি কয় ॥ . এইকপ উপদেশ ঘারে প্রজাগণে। 
প্রবৃত্ত করিল সবে কুপথ গমনে॥ শেষে রাজ য্েচ্ছ 
দেশে করিয়। প্রস্থান । স্বকীয় জীবন করিলেন সমা- 
ধান॥ শ্রাঙ্গাধর্ম প্রকাশের আদি ধবিবর | স্বপুণ্যে 
রিলাতপ্রাণ্ড হন অতঃপর ॥ . তাহার রোপিত বীজ 
হইতে এখন। নানা স্বন্দশাখাচয়ে ব্যাপিল ভুবন; 
হাঠে মাঠে ঘাঠে তার বিকাইছে কল | কৰি কে 
একপু কলির কুতৃহল ॥ টা 
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অথ ব্রহ্গজ্ঞানিদিগের সহিত বর্ণাশ্রমি 

বিপ্রের কলহ । 

গাদা) | 

কোনসময়ে এক বিপ্র সায়ংকালে গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা 
বন্দনাদি করিতেছিলেন ইতিমধ্যে ভ্ুইজন প্রহ্ম- 
জ্ঞানি যুবা তথায় বায়ূসেবনার্থ উপনীত হইয়া ত'- 
হাঁকে সন্ধ্যোপাসনা করিতে দেখিয়। পরস্পর স্মেরোনপ 
হত কহিতেলাগিলেন । অ২ কিভ্রম ! কি অস- 
ভ্যত! ! দেখ এই বিপ্র পরিণামে ফল লাভ হইবে 
বলিয়া মিথ্য। জলকেলি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
ইদি বালককালে ফেপ্রকার ক্রীড়া করিতেন এক্ষণেও 
সেই প্রকার করিয়া থাকেন, বোধ করি পুর্ধবসংস্কার 
বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ব্রাঙ্গণ তাহাদিগের 
পরস্পর কথিত এই বাক্য শুনিয়া ঈবৎহাস্য পূর্বক 
সঙ্ধোোপাসনা সমাপনের শেষে কহিতে লাগিলেন । 
কি হেবাপু! তোমর! কি কহিতেছিলা 2 তোমাদি- 
গের নিবাস কোথায় 2 

ব্রা্ম। আমাদিগের নিবাস যেখানে হউক কিন্তু 
তোমাকে জিজ্ঞাস! করি, তুমি বরঃপ্রাপ্ত হইয়াও কি 
অদ্যাপি বালাচেষ্টা ত্যাগ কর নাই ? 

ঝা 
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বিপ্র। সে কেমন! আমার বাল্য চেষ্টা তোমরা! 
কি দেখিলা 2 

ত্রাক্গ । তোমাদিগের সকলই বালাচেষ্টা, দেখ 
বালাকালে যেপ্রকার পুত্ভলিকা লইয়া ক্রীড়া ও 
জলক্লিগরভৃতি করিয়াছিল! এখনও যে আবার 
তাহাই করিতেছ। তোমর1 যাহাকে স্বয়ং নির্মাণ 
করিয়াছ তাহাকেই বিশ্বনিন্নশাতা কহিতেছ ও যাহার 
প্রাণশক্তি নাই তাহ!কে ধপাদির আতন্াণ দিতেছ, 
এবং ষে খাইতে পারে না তাহাকে নৈবেদ্য সমর্পণ 
করিতেছ। ভাল, তোমাদিগের এই সকল করিতে 
ক্িসভা সমাজে লজ্জা হয় না 2 

বিপ্র। সভা কে তোমর * নী, হ্রীফীয়ানের! 2 যদি 
তোমর! আবহৃমানকালাবধি আফষাপরম্পরীগত বর্ণ, 
শ্রম ধর্মা কর্ম ত্যাগ করত সভ্য হইয়া ভদ্রসমাজে 
লজ্জিত না হও তবে আমরা কি তোমা দিগকে লজ্জ। 
করিতে পারি: দেখ, এই পৃথিবীতে ষে সকল লোক 
আছে তাহারমধ্যে কিকেহ কখন শ্বগাল কুস্কুরপ্রভূতি- 
কে লজ্জা করিয়াথাকে ? আমরা ষাহাকে স্বয়ং নির্মাণ 
করি তাহাকে বিশ্বনিক্মাতা বলি ও বাহার ভ্াণশক্তি 
নাই তাহাকে আঘ্েয় বস্ত প্রদান করি ও বে খাইতে 
পারে না তাহাকে নৈবেদ্য সমর্পণ করিয়াথাকি বটে, 
কিন্তু তোমরা যেনিক্রিয় তাহাকে জগৎকর্তী ও ষে 

নিশ্ডণ তাহাকে সর্বশক্তিমান এবং যাহার ইক্ডিয় নাই 
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তাহাকে প্রার্থনার ফলদাতা! কোন বিবেচনায় সঙ্গত 
বল? আমরা আপন বুদ্ধি দ্বার! শুভাশুভ উচ্চ নীচ 
উত্তমাধমপ্রভৃতি জ্ঞান করত ব্যবহার করিয়াই কি বা- 
লাচেক্টাবিশিষ্ট হইব? না, তোমরা বালককালে থে 
প্রকার শচি কি অশ্তচি ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য কার্য কি 
অকার্ধ্য হেয় কি উপাদেয় ইত্যাদি বোধশখুন্য ছিল! 
সেই প্রকার অধুনাও বোধশ্ুন্য থাকিয়া বাঁলাচেষ্টার 
বিপরীতে সভ্যচেষ্টান্বিত হইতে পারিবা ৪ 

ব্রাঙ্ম। তুমিতে। কেবল নামমাত্রেই বিপ্র, নতুবা! 
বিপ্রের কর্তব্য যে বেদাধায়ন ভাহাতে। কর নাই । 
বেদে যে নি্ভণ নিক্রিয় নিরাকার ব্রচ্ধকেই নর্ধব- 
শক্তিমান সর্বকর্তী সমস্ত ফলদাত' বলিয়াছেন তাহ 
জান? না, আপন পাগলামি বুদ্ধিতে যাহা লওয়ায় 
তাহাই বল/ আমর! আপনাদিগের পক্ষে কি শুভ 
কি অশুভ কি ভাল কি মন্দ কি তক্ষ্য কি অতস্চ্য 
তাহা বিশেষ জানি, নতুন! তোমরা যেমন পুস্তলিকা 
পূজাকে শুভ ও ব্রক্গজ্ঞানকে অশ্ঠভ এৰং শরীর 
নিষধাতনকে ভাল ও বিষয়োপভোগকে মন্দ ও পশুর 
আশহারীয় বনজ দ্রব্যকে ভন্ষ্য এবং উত্তম মদ্যমী২- 
সাদিকে অভক্ষ্য জান দেকপ জানি না । 

বিপ্র। আমরা তোমাদিশের নিকট নামমীত্রেই 
বিপ্র বটি, কেনন! তোমরা যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া 
থাক সেই ধিলাতীয় বেদ অধ্যয়ন করি নাই । আমা, 

ঝহ 
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দিগের দেশীয় বেদেতো নির্ভণকে সর্বশক্তিমান ও 
নিক্ষিরকে সর্ধবকর্তী এবং নিরিন্দ্রির়কে সমস্ত ফল- 
দাতা কৌন স্থানেই বলেন নাই, যেহেতু বেদবক্ত। 
মহর্ষিগণ এমত উদ্মাদ গ্রস্ত ছিলেন না যে ঠাছার। 
এক সময়ে যাহাকে অন্ধ বলেন অন্য সময়ে তাহা- 
কেই চক্ষুয়ান বলিয়াখাকেন | তবে ষীহারা বেদের 
অর্থ বুঝেন ন। তাহারাই বেদবক্তাদিগকে উন্মত্ত 
বলিতে বাধিত হন। অপর তোমরা যে আপন!- 
দিগের শুভাশ্ুত বিদক্ষণ জান তাহা তোমার কথা- 
তেই পরিচয় পাওয়া গেল। আহা! এমন জ্ঞানবান্ 
কি আর জন্মে * পরমেশ্বর তোমাদিগের পশ্চান্ভাগে 

একটি পুচ্ছ দেন নাই কেন? আমরা এখন তাহাই তা- 
বিতেছি। কারণ পুচ্ছবান মাহাত্মার! ষেপ্রকার নিঃস- 
স্কোচে অভিলাঘমত আহারীয় সামগ্রী প্রাপ্ত হইলে 
লগুড়াঘাত ন' মানিয়াও তছ্ুপভোগে প্রবৃত্ত হন সেই- 
প্রকার তোমরাও স্বভাবতঃ প্ররত্ত হইয়াথাক | 

ব্রাহ্ম । পরমেশ্বর আমাদিগের পুচ্ছ দেন নাই 
বলিয়া তোমরা খিদ্যমান হইতে পাঁর বটে, কেনন। 
তাহা হইলে তোমরা আমাদিগকে স্বদলে ভুক্ত 
করিতে পারিতা । কিন্তু জগৎকর্তী এমত অবিবে- 
চক নহেন যে তিনি মন্কুষ্যের পুচ্ছ দিবেন | বিবে- 
চনা করিয়া দেখ দেখি তোমরা পুচ্ছ পাইবার যোগ্য 
কি আমরা পুচ্ছ পাইৰার যোগ্য? পরমেশ্বর জগতী- 
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তলমধ্যে যেসমস্ত প্রাণিজাত স্থ্টি করিয়াছেন তৎ- 
সমুদায়মধ্যে মনুষ্যই প্রধান, যেহেতু অন্যান্য প্রাণি 
অপেক্ষা মনুষ্যের শরীরে অধিক বিবেচনা শক্তি 
সংস্থাপিতা হইয়াছে, এতাব্তা। নিজের বিবেক শল্তি 
থাকিতে যে অমুক মুনি ইহ। বলিয়াছেন অমুক 
মোখাদিম ইহা করিয়াছেন ইত্যাদি দৃষ্টান্তে কেন 
জীবনাস্ত কষ্ট পাও। পুর্ব লোকেরা ফেগ্রকার 
নির্বোধ ছিল এক্ষণে সেই প্রকার নির্বোধ নাই, 
তবে তোমর! বুদ্ধি থাকিতে কেন নির্বোধের আচরণ 
করিয়াথাক ? 

বিপ্র।  পুর্ধং লোকাপেক্ষ। তোমরা বড় বুদ্ধিমান 
বট, ইহা তোমাদিগের ব্যবহারেই টের পাওয়। 
গিয়াছে, সাবধান দেখ্য যেন তোমাদিগের বুদ্ধি 
কোন দ্বারদিয়া পিছলিয় পড়ে না । আমর! 
তোমাদিগের বৃদ্ধির খুরে দণ্ডবৎ করি, কেননা তোম- 
র! যে বুদ্ধির প্রভাবে আপনং পুর্ববর্তি পিতুপিতা- 
মহগণকে নির্বোধ বলিতেছ আমর! কোটি জন্মেও 
তাদুশ বুদ্ধিলাভ করিতে পারিৰ না । 

ব্রাহ্ম । আমরা অবশ্যই আপন পুর্ববপুরুমকে 
নির্ধোধ বলিব, কারণ বিশ্বদির্দাতা পরমপুরুষ এক 
পরমেশ্বর থাকিতে তাহারা যখন রাম শ্যাম কালী- 
প্রভৃতিকে ঈশ্বর বলিয়া তাহাদিগের উপাসনার্থ মিথ্য। 
কষ্টতোগ করত প্রাণাৰশেষ করিয়াছেন তখন ভাহ।- 

ঝ ও 
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(দিগকে নির্বোধভিন্ন কি বল! যায়? আমরাতো! তী- 
হাদিগের মত যাকে তাঁকে ঈশ্বর বলিয়। পুজ। করি না, 
এবং তদ্ুপলক্ষ্যে নানা ক্রেশও সন্ত করি নাঃ কেবল 
এক সর্বনঘিস্তা সর্ধকর্া নিরাকার ব্রহ্ম আছেন উচাই 
জানিয়। সময়ে তাহার নিকট কতজ্ঞতা স্বীকার 
করি ইভাতে আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা অবশ্যই 
বুদ্ধিমান বটি একথা বলিবার অপেক্ষা কি আছে : 

বিপ্রা। ও হরি! তে'মর। এই বুদ্ধিতেই কি পুর্ধরং 
পুরুষাপেক্ষা বুদ্ধিমান হইল17ন। হইবা কেন? “কা- 
লপ্য কুটিল। গতি” সে যাহা হউক, তোমাদিগ্রকে 
মি করি, তোমর। বল দেখে ষেধাহার কর্তৃত্থ 
শক্তি আছে সেও কখন কি নিরাকার হয়” দেখ 
লোকে তাহাকেই কর্তা বলে ষে আপন: ইচ্চাতে 
স্বীয়কর্তব কর্ম করিতে পারে, এইহেতু মৃত্তিকাদি 
জন্ডপদার্থকে কর্ত। ন! বলিয়া সকলে ইচ্ছা শক্তি- 
মানকেই বর্ত! রা থাকে, কিন্তু যাহার হচ্ছ। 
আছে তাহার অবশ্যই রঃ আছে, এবং ম্বাহার মনঃ 
আছে তাহার অবশ্যই শরীর আছে, ইছা কোন 
বিজ্ঞব্যক্তি স্বীকার না করিবেন? এভাবত। ফিনি 
জগত্কর্ত তিনি কখনই নিরাকার হইতে পারেন নদ 

ব্রাহ্ম 1. ভোমরা যদি পরমেশ্বরকে সাকার বল 
তবে তিনি সর্ধব্যাপী কিঝপে হইবেন? এবং বোনই 
ব। তাহার ধিনাশ না হইবে. ঃ দেখ সংসারে যেসকল 



কলিকুভুহল ! ১০৩ 
বন্ধ সাকার দেখ! যাঁর অবশ্যই সেইসকলের বিনাশ 
আছে, অতএব আমর! তোমাদিগের ঘুণখেগো যুক্তি 
মানিয়। পরমেশ্বরকে কখনই সাকার বলিতে পারি ন!। 

বিপ্র। তোমাদিগের মতে সর্ধব্যাপী শকের 'অর্থ 
কি সর্বনিয়ন্তা ? না, সর্ধ্বত্র তাহার অবস্থিতি থাকা 2 
যদি তাহার অর্থ সর্ধবনিয়স্তা হয় তবে সাকার বস্তর 
সর্ধনিয়নৃত্ব থাকিবার অসস্তব কি; আর বদি তা- 
হার অর্থ সর্ধত্রস্থিত বস্তক বুঝায় তথাচ তাহার সর্ধত্র 
থাক! অসম্ভব নহে, দেখ ফ্মন দীপজ্যোতিঃ সাকার- 
প্রযুক্ত গ্রহের একদেশে খাঁকিয়াও আপন কিরণ 
স্বারা সমস্ত গহ্ ব্যাপিতে পারে তদ্রপ পরদেশর 
সাকার হুইয়াও স্বীয় অচিষ্ত্য শক্তিবশতঃ সর্বত্রই 
থাকিতে পারেন । যদি বল পরমে্শখর সাকার হই- 
পাও সর্বত্র অবস্থিতি করিলে কাহারও উপ্ললঙ্ধি 
হয় ন। কেন? উত্তর, সকলেরই উপলদ্ধি হয়, তাহ 
না হইলে সকল পদার্থ ই থাকে না, কারণ কল বস্তুর 
সত্ভাবপে তিনি অবস্থান করিতেছেন, তন্মধ্যে যে 
ব্যক্তি আলোকমাত্র দেখিয়া ইহা কিসের আলোক 
এইকপ অনুসন্ধান করে মে অবশাই ত্দবয়বিদীপ- 
কেও দেখিতে পায় ও যে ভাহা অনুসন্ধান না করে 
সে দেখিতে পান না, ইহাতে বিশেষ এই যে ষদ্রপ 
দীপাদি পদার্থ সামান্য চক্ষুতে দেখিতে পাওয়। যায় 
তদ্রেপ পরমেশ্বরকে জ্ামচক্ষঃ ভিন্ন সামান্য চক্কৃতে 
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দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর ভুমি সাকার বস্ত- 
মাত্রের বিনাশ আছে বলিয়া যে পরমেশ্বরকে নিরাকার 
বলিতেছ তাহাতেই ব। কিসে তিনি অবিনাশী হই- 
বেন? কেননা! আমর নিরাকার বায়ুপ্রভৃতিরও বিনীশ 
দেখিতেছি । বস্ততঃ যে বস্তু বিজ্তিয় তা! সাকার 
বা নিরাকার হউক অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, কিন্ত যাহা 
অবিক্রিয় তাহার কখনই বিনাশ সত্তবে না । বেদে 
পরমেশ্বরকে অবিক্রিয় বলিয়াছেন এইহেতু ভাঙার 
বিনাশ নাই, ইহাতেই শাস্ত্রে যে যে স্থলে তাহাকে 
নিরাকার বলেন সেইং স্থলে তাহার সবিক্রিয় আকার 
নাথাকা। অর্থ ভিন্ন বুঝায় না। 

ত্রাঙ্গ। আমরা প্রমেশ্বরের বিদ্যমানতা বিষয়ে 
ও তাহার উপাসন! বিষয়ে বেদাদি কোন শাজ্ের সা- 
হাধ্য গ্রহণ করি না যেহেতু এসকল শান্তর মনুষ্যের বু- 
দ্বির দ্বারা নির্মিত তজ্জ্রন্যই নানা দেশে নায়! জাতীয় 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভিন্ন২ নান! প্রকার শান্ত দুষ্ট হুয়। 
আমরা কোন শান্ত্রকেই পরমেশ্বর প্রণীত না বলিয়া 
জগৎকেই ঠাহার প্রণীত শান্রৰপে স্বীকার করি, 
কারণ, এইজগতীয় প্রাক্কৃতিক নিয়ম দৃষ্টে পরমেশ্বরের 
অন্তিতা ও তাহার উপাসলার বিষয় নিশ্চয় করিতে 
পারি, এবিধায় যাহা! যুক্তিযুক্ত তাহাই গ্রাহ্য যাহাতে 
কোন যুক্তি নাই তাহা আমাদিখের় গ্রহণীয় নহে। 

বিপ্র। আ মরি। কি বিবেচনা ! কি বুদ্ধির কৌ- 
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শল? এই কি তোমাদিগের আন্তিকতা? না, দেশবঞ্চ- 
কত! অথব! বর্বরতা” ইহা বিচার করিয়াস্থির পাই 
না। কারণ, যদি তোমর! সত্যই আস্তিক হও তবে 
শীক্ত্রতিন্ন কেবল যুক্তি দ্বারা কি প্রকারে ঈশ্বর থাকা 
নিশ্চয় করিবা £ আমরা তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি । 

ব্রাহ্ম । কেন মহাশয় ! যুক্তি দ্বারা কি ঈশ্বরের 
অন্তিতা নিশ্চয় করা যায় না 2 দেখ আমর। কেখল 
যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বর নিৰপণ করিতে পারি কিনা? 
আমরাতো! ভোমাদিগের মতন ছুই একট। “তবতি 
পচতি” পড়িয়। নিজে পণ্ডিত বলাই ন! যে যুক্তি দিতে 
অক্ষম হইব, আমর! পেলিসাহেব গ্রভৃতি ঘোরতর 
আস্তিক পণ্ডিতের পুস্তক পড়িয়াছি তাহাতেই অনা- 
য়াসে যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর নিকপণ করিব তোমার খণ্ডন 
করিতে সমর্থ থাকে কর । 

বিপ্র।' পরমেশ্বর থাকার্ুক্তি কি? 
ব্রাহ্ম! পরমেশ্বর থাকার যুক্তি এই ষে এতজ্জ- 

গতীতল মধ্যে লৌকিক যে সন্ত কার্ধা দেখিতেছি 
তাহ! যেমন কোন সচেতন কর্থা' দ্বারা নির্টিত হই- 
য়াছে ইহা বিবেছনা করা যায় সেইকপ জগতীয় কার্ষা- 
সমুহ দেখিয়। অবশ্যই তাহার কোন চেতন কর্তী 
আছে এমতর্ষনশ্চয় করা বাইতে পারে! 

বিপ্র! কর্তীতিম কাধা হয়না একথ! তোমার্কে 
কোন বর্ধর কহিয়াছে? দেখ পৃথিবীতে কৃষ্টিধার! 
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পতিত হইয়া যে সকল চিত্রবিচিত্ত কার্ধ্য জন্গে ও 
বায়ুলোল কাষ্ঠাদি দ্বার! ভূমিতে যে অক্ষরাকার রেখা 
হয় তাহার কর্তা কি কেহ আছে এমত বলিতে পার ? 
ভুমিও অচেতন জলবাসুপ্রভৃতিকে তো কর্তা বলিতে 
পারিবা না, কেননা যে ক্রিয়ার আয়োজন করিতে 
সমর্থ তণ্তিম্ন অপরকে কেহ করত বলে না, তবে যদি 
তুমি অচেতনকে কর্তী বলিয়া ঈশ্গরকেও্ড অচেতন 
বলিতে বাধিত হও তবে তাহাতে তোমার আস্তিক. 
তা সিদ্ধ হয় না, কারণ অচেতন কর্তা! থাকা না থাকা 
তুল্য হয়! 

ত্রাঙ্গ। আগরা অচেতন কর্তাভিন্ন কার্য ভয় ন। 
এমত বলি না, কিন্তু তন্ডিন্ন কার্যের নিয়ম বন্ধ হয় না 
ইহাই বলি! অতএব জগতীয় অস্ভুত নিয়ম সকল 
দেখিয়া বিবেচনা হয় যে অবশ্যই ইহার নিয়ামক 
কেছ আছে। 

বিপ্র। তোমরা যদি জগতের অস্তত নিয়ম সকল 
দেখিয়। তাহার নিয়ামক কেহ আছে এমত কম্পন! 
কর তবে আমি এমত জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে 
তোমার মানিত পরমেশ্বরের যে সমস্ত শক্তি আছে 
তাহা নিয়মধদ্ধ কি না? বদি তাহা নিয়মবদ্ধ না হয় 
তবে তাহার সফি শক্তি উদয়কালীন বিনাশ শক্তি 
উদয় হইয়া সমস্ত বিশৃদ্ঘল কেন না হয়? যদি বল 
সে তাহার ইচ্ছা, উত্তর তাহার ইচ্ছাও ষদ্যপি নিয়ম-. 
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বন্ধ না হয় তবে এক ইচ্ছা উদয়কালে অন্য হচ্ছ! 
উদয় হইয়! উক্তবূপ বিশৃঙ্ঘল হইবার অসন্তব কি? 
বিশেষতঃ ইচ্ছাপ্রত্বতি মনের ধর্ম” সেই মনঃ নিয়মবন্ধ 
না হইলে তাহার কার্ধযও নিয়মবদ্ধ হইতে পারে না, 
অতএব যদি পরমেশ্বরের শাক্ত সকল নিয়মবদ্ধ হয় 
রর জিজ্ঞাস। করি সেই নিয়মবদ্ধ কে করিয়াছে? যদি 

হা আপনি হইয়াছে এম্ত স্বীকার কর তাবে জগ- 
য় নিয়মসকলের আপনি না হইবার বাপ। কি 
তাবতা শীস্্র না মানিলে পরমেশ্বর মান? ভুঘট 

স্থতরাং শান্তর মানিতেই ভইবে 1 
ব্রাঙ্গ। যদি শাস্ত্র মানিতে হয় তবে কোন শান্তর 

সান্য করিব ও কোন শান্ত্রই বা অমান্য করিব, কেন- 
ন! ছিন্ছু মুসলমান সীফীয়ানপ্রভুতির ভিন্ন শীস্ব 
সকল আছে । তাহাতে যদি সঙ্চলই মানা করি তবে 

কিছুই মাণা করা হয় না। কারণ এক শাস্খে যাহা 
জত্তববা বলিয়াছেন অনাশাস্থে তাহাতেকে অকর্তবা 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন, টা কি কর্তবা কি 
অকর্তব্য এমত সন্দেহ হইলে সমস্তই নি হইয়। 
উঠে সুতরাং শাস্তু মানিলে নিস্তার ৭ কই 

বিপ্র। হিন্ছ মুসলমানপ্রভৃতির শান্ত ক ভিন 
হইলেও কিছুই অমান্য নহে, কিন্ত যাহার যে শাস্ে 
অধিকার তাহাকে সেই শান্তর মানিতে হয় । কারণ 
যেপ্রকার রাজনিঘমসকল দেশভেদে জাতিতেদে 

ডি রা 

সি 
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আঁচারভেদে ভিন্ন২ হইলেও যে তাহা রাজনিয়ম নহে 
এমত বলা যায় না এবং তত্তন্নিয়ম তত্তদ্দেশাদি 
ভেদে ন! মানিলে অবশ্যই দণ্ডার্ হইতে হয় তদ্রপ 
যাহাদিগের প্রতি ষে ব্যবস্থা উপদিষ্ট হইয়াছে 
তাহারা-তাহা মান্য নাকরিলে অবশ্যই কপ্তার্হ হইতে 
পারে । 

ব্রাঙ্গ। হিন্দ্রশান্ত্রে যে পরমেশ্বরকে সাকার বলে 
সেই আকার কিঃ এইৰপ প্রশ্নে কেহ বলেন দ্বিভুজ 
মুর্ূলীধর, কেহ বলেন ত্রিশুল ডমুরুকর, কেহ বলেন 
চতুর্ভজ গজবস্তু, কেহ বলেন অরুণ বর্ণ ত্রিনয়ন; কেহ 
বলেন চতুর্ভব্! শ্যামবর্ণা, ইহা হইলে কোন্ আকা 
সত্য কোন আকার অসত্য তাহা কিপ্রীকারে নিশ্চয় 
হইবে? 

বিপ্র। পরমেম্বরের আকার জ্বাপচক্ষুর, গোচর 
এইহেতু যাহার যাদৃশ জ্ঞান সে তাদৃশ আকার দর্শন 
করিবে সুতরাং তাহার কোন আকারই মিথ্যা নভে । 
দেখ যেমন বহুবৰ্পনীমক জন্তবিশেবকে সময়ানুসারে 
অনেকে অনেক বনে ভূষিত দেখে অথচ তাহার প্রকৃত 
বর্ণ কি কেহ নির্ণয় করিতে না পারিলেও এমত বল 
বায় যে সেই জন্তু সাকার বটে, এইপ্রকার পরমে- 
শ্বরকে আপন২ ভাবানুসারে সকলেই দৃষ্ট করিয়। 
থাকেন কিন্তু্টিমি যথার্থ ফোন্ৰপধারী ইহা! কেহ নি- 
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শ্য় করিতে পারে ন' এবিধায় ভাহার সকলৰপকেই 
সত্য ৰলিতে হয় । ৮ 

ব্রাহ্ম । শাস্ত্রে যাহাকে একস্কলে পরমেশর বলি- 
য়াছেন অন্যস্থলে তাহাঁকেই অনীশ্বর বলিয়! অন্যকে 
ঈশ্বর বলিয়াছেন ইহাতে শান্্রের কথায় কি প্রকারে 
বিশ্বাস কারিতে পারি? আমরা অপক্ষপাতি বিবেচ- 
নায় অন্ুগম করিয়াছি যে এদকল দেবতারা কেহই 
ঈশ্বর নহে যেহেতু ঈশ্বরীয় গুণ কাহাতেও দৃষ্ট হয় না। 

বিপ্রা। দেবতাবিশেষে ঈশ্বরীয় গুণ দৃষ্ট না হউক 
তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বরেতো ঈশ্বরীয় গ৭ দু হয়, 
এইহেতু ফষাহাঁরা যে দেবতার মুর্তি উপাসনা করেন 
তাহার! সেই দেবতাকে দেবত। বলেন না, কিন্তু তা- 
হাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাঁবনা করিয়। থাকেন, এতাবত। 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি বল দেখি ঈশ্বর কি 
তত্তদ্দেবতাৰপে সাধকের কাধ্যসিদ্ধি করিতে পারেন 
ন! £ না,ঈশ্বরের তাদুশ কপ নাই £ দেখ এই সংসার- 
বর্তিলোকের ঈশ্বর উপাসনার প্রয়োজন কেবল সং- 
সারমুক্তি, তাহা কোন বাস্ধিক দ্রব্যাদিদ্বারা! হইতে 
পারে নঃ যেহেতু তাহার সহিত বাস্থ বস্তুর কোন 
স্বন্ধ নাই, কেবল তাহাতে আন্তরিক সংস্কার অপে- 
না করে, কেননা মনের শ্বভীবতও নানাবিধ বাহ 
বিষয়ে " গ্ররৃত্তি হওয়াপ্রযুক্ত কামক্রোধাদি বিবিধ 
বিকারজন্য যে মোহাদি জন্মে তাহাকেই বন্ধ ও 

এও 
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তাহার নিৃষ্তিকে মোক্ষ বলে, অতঞ্ব বিজ্ঞ ব্যক্তি 
মনের বিষয় প্রবণতা নিবারণার্থে বেদোক্ত নিক্কাষ 
কর্ম ও ঈশ্বরোপাসনা 'করিয়। থাঁকেন। মনুষ্য সক- 
লের নে যাত্ৃশ চিন্তার গাচুতা জন্মে জাহারা তাদুশ 
সংস্কার প্রীপ্ত হইয়া তন্বার৷ তদনুষপে ফল লাভ 
করিতে পারে, ইহাতে অবান্তর প্রমাণ এইযে ষ্বে 
ব্যক্জির বাল্যকালাবধি মনোঁমধে ভূত আছে এইবপ 
সংস্কার থাকে, সেই ব্যক্তি সময়বিশেষে স্গ্কক'ষ্ঠের 
স্তপ্তে আপন মনঃস্থিত ভূত কণ্পন। করিয়। কল্পিত 
ভূতের কাধ্যাদি প্রতাক্ষ করত ভয়ে গ্রাথত্যাগও 
করিতে পারে । এস্কলে ষদদিও কাচশ্তত্ত যথার্থ ভূত 
ন! হউক তথাচ তাহার মনের ভাব ষখার্থ বটে এই- 
হেন তাঙ্ছার ভয়ে ভীরুবাক্তির যেষপ মৃত্যুলাভ হই- 
বার সস্তব শেইকপ কোন দেবতাকে ষদি যথার্থ ঈশ্ব- 
রও না বল তখাচ তাহার প্রতি ঈশ্বর ভাবনা কবিলে 
অবশ্যই তি্তরৃত্তি শোখিত! হইয়। সংসারমোন্ষ হইবে, 
ই! ভুদুঢ প্রতীত হইতেছে । বন্ততঃ দেরতা সকলও 
উশ্বরহৃইতে ভিন্ন নহেন, যেছেতু বেদেতে সমত্ বস্তু- 
কেই উর হইতে অভিন্ন বলেন, 'আতএব প্রতিম' 
পুজা করিলেও আমাদিগের মোক্ষ হইবার ব্যাঘাত 
নাই। আমরা তোম্াদিগকে বিনয়পুর্ববক কহি তো- 
মরা অসৎ্পথ পরিত্যাগপুর্ধাক পিতা পিতামহ ষে 
পথে প্রস্থিত হইয়াছেন সেই পথে গমন কর। 
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ব্রাঙ্ম। অঃমরা তোমাদিগের ভোগলামি নিয়! 
পৌত্তলিক ধর্্দ অনুষ্ঠান করত ম্বমহেবমগ্ডলীর নিকট 
উপহাসাম্পদ ফ্ইতে পারি না ও তোমাদিগের মত 
আলুভাতে ভাত খাইয়া সক্ষল স্ুখভোগে বঞ্চিত 
হইতে পারি না, আমাদিগের যাহা মনে আইসে 
তাহাই ক্করিব তোমর| কি আমাদিগকে শাসন করিয়। 
তাহাহইতে নিৰৃত্ধ করিতে পারি! ? (ইহা বলিয়! 

্রাঙ্মন্বয়, তথাহইতে প্রস্থযন করিলে বিপ্রও আপন 
আবানে প্রাস্থিত হইলেন) 

'আথ বিধবাবিবাহের আয়োজন | 

জিপদী। 

এইকপে ব্রদ্ধজ্জান। আআআমোদে লিমজ্যমান, যঙেক 
নবীন যুবাগণ ! নিজে বড় বিক্রম, সকলের এই 
ভ্রম, সুদে সদা, করে জাগরণ কিন্তু তা সবার প্রায়, 
ঘণ্ামক দেখ! দায়। ইাসিপায় দেখিলে চরিত 1 যত 
তার! বুদ্ধিমান, পুস্তকে আছে শ্রমাণ» যাহা পব" 
তাদের রচিত ॥ পেজে ই্কৃল্লেতে শিক্ষণ, 'দধিকে 
বলে আমিক্ষা, বদরীকে বলে.ইহ! কছু। কুম্বাগুকে 
বলে মান, সবার এবকপ আস, যব আছে রাম শ্যাম 

এ ২ 
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যছ্ছু॥ বালাকালারধি যারা, কুসংসর্গে যায় স্থারা, 
মারার কখন চাঁরা নাই। অতএব সবে তারা, 
ত্যেজে হরি কালী তারা, বাইবেলে বাড়ায়েছে 
বাই॥ কেহ বলে সব মিছা, কেন জুজু সাপ বিছা, 
ভেবে আতঙ্গেতে মরি। কারু শান্তর কিছু নয়, 
কেবল ভাড়ামিময়, দেখিয়াছি সুবিচার করি ॥ যা 
হাতে বিনাশে ক্রেশ, সেই মাত্র উপদেশ, গ্রহণ করিব 
সর্ধবস্থানে ! প্রীক্কৃতিক স্রনিয়ম, করিব না অতিক্রম, 
বৈধাবৈধ বলি কেব। মানে ॥ যে কেহ ঈশ্বর আছে; 
কতজ্ঞত। তার কাছে" স্বীকার করিব কালেই । দেখি- 
তেছি ইহ বই, আর কিছু সত্য কই, বঞ্ধ হই কেন 
অমজালে ॥ এইবপ কত জনা, করি মনে বিবেচনা, 
সর্ধবধর্মে দিয় জলাগ্তলি। বাথানিয়া গাবীপ্রায়, 
যাহা পায় ভাই খাক়, ধন্যৎ ধন্য ঘোর কলি। 
কোঙ্ক বেঙ্ক ভূপতির, দভাকপ বিউপির, স্কন্দ শখ 
হয় এসকল । এলাশি তাহার চিতে, বিধবাবিবাহ- 
দিতে, যে বাসনা আছিল প্রবল 8 তাহা করিতে 
সাধন, ঈশ্বরের আকুগ্চন, হইয়! উঠিল নিজমনে । 
যা হবার তাই হৌক, ষে ষা কবে সে তা কৌক, ৰি- 
ধবার! বাঁডুক জীবনে ॥ আছ মরি কি কারুণ্য, কিবা 
নিষ্ঠুরতা শুন্য, ঈশ্বরের অগীধ আশয় | নতুবা কি 
এসময়ে, পরছঃখে ছুর্গখ হয়ে, কেহ কু সমুদ্যুক্ষ 
হয়॥ পুরাণে করি শ্রবণ» পূর্বে জুরাঙ্গরগণণ মন্থন 
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করিয়! সাগর) পেয়েছিল নানা রত, বিফল কি. 
হয় বত ঈশ্বরেচ্ছা নে বিনস্বর ॥ শুনি অবো- 
ধের ঠাই, কলিতে ঈশ্বর নাই, হরি হরি একি সব্ব- 
নাশ । যার আছে.এসন্দেহ, এখন দেখিলে সে, প্রত্য- 
ক্ষেতে পাইবে বিশ্বাস ॥ আবাল বিধবা খারা, মরিং 
কত তারা, ক্রেশ সহে পতির বিরহে । সদ! ভাবে 
₹ ঈশ্বর, এবস্ত্রণা ঘোরতর, ঘুচাও নতুবা প্রাণ দহে॥ 

ফাদ প্রস্থ রোতে খাতে, প্রাণ বাচে যাঁতে ভাতে, 
তরুতে। না হয় বাঞ্পুর্ণ। দৈবে হৈলে তাতে ফল, 
সেফলে না ফলে ফল, অবিফজ কর আসি তূর্ণ ॥ বুঝি 
এই অনুরোধে, করুণা কর্তব্াবোধে, তাসবার স্ব- 
পক্ষে ঈশ্বর | বিবাহ দ্রিতে আবার, করেছেন অর্গী- 
কার, অন্নুভবে জেনেছি অন্তর ॥ সেইতে। ব্যবস্থ। 
পত্র, দেখিতেছি ষন্্র তত্র, পাত্রাপান্র সকলের স্কানে। 
যেন নবগোরাগিণ, যীশুপ্রেম বিতরণ, কালে ষোগা- 
যোগ্য নাহি মানে ॥ যারে দেখে নিজকাছে, ধর বলি 
প্রেম ষাচে, অদস্ভুতাগৌরাঙ্র ছরিত । তেন বিধবা 
বিবাহ, করিবারে সুনির্বাহ, তরঙ্গ উঠেছে আচম্থিত ॥ 
হাটে ঘাঁটে যথা! তথা, শুনি মাত্র সেই কথা, নব্যানবা 
পতিহীনাগণ 1 আহ্লাদে উন্মভ্বাপ্রায়, যারে অগ্রে 
দেখা পাক, তারে গিষ্বা করে জিজ্ঞাস্ন ॥ 
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হির! বলে বীরীপ্রতিআর্ স্ুমেছ দিদি । বিধবারে 
অনুকুল হল্য বাকি দিঘি হাটে বাটে মাঠে এবে 
যেখানেতে ফাই? বিধবা বিয়। হবে ইহা শুনতে, 
পাই ॥ সত্য গ্রিখ্য ফ্াহা হক কথ! ভাল বটে। 
সবে কয় লোকে যাহ! রটে তাহা! ঘটে ॥ দেখ বদি 
ঈশ্বর সদয় হয়ে খাকে। তবে হবে বাঞ্সিদ্ি 
আর তর কাকে ॥ বাল্যকালাবধি মোরা ছয়ে পতি- 
হান! স্থঃথেতে কাটাই কাজ কেন্দে নিশি দিন ॥ 
একে একাহারে সদ! কলের দে! তাহে সর্বনাশ 
যদি একাদশী কছে? পান বিন! প্রাণ বায় সুখের 
অস্থুখে 4 সধথার় সুখ দেখি সেল ফোটে বুকে ॥ 
পতিকোলে শুয়ে দুখে নির্রা বাক্স ভার। 1 অগ্ভাণি- 
নীগণ তার। গুণে ছয় সারা?) ইচ্ছামত বাসূষ। 
সধবারা। পরে ।'" বিধন্ধার যেশ দেখে দ্বেষ করি মরে ॥ 
যৌবন জ্বালায় সঙ্গ তনু স্বর, যতনে জীবন রাখ! 
অধিক দুর 1" আপনার 'বু্ দেখে ছুহখে কাটে 
বুক! কিসে সুখ হবে বলি করি বুক ॥ ভাবি লুকি 
চুরি করি জুম্ডাই জীবন। কাষে বাজ পড়ে যদি 
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জানে কোন জন॥ জঠর কঠোর শরুপনা করে 
পাছে! অধিকন্ত মনেং এই ভয় আছে ॥ বি 
বিধবার দেখি এসব ছা? বুঝি বিবাহের বিধি 
গড়েছে সম্প্রতি ॥ দেখ বাকি, ফুটিয়াছে পরিণত 

ফুল। নহিলে ঈশ্বর কেন হবে নঅনুকুল | ধীর! 
বলৈ ওলে। হির' কি ভেবেছ: চিতে। হবে না বিবাহ 
দেশে পণ্ডিত থাকিতে ॥' ত্রাক্ষণ পর্তিতগুল। হয়েছে 
বালাই। তারা বলে বিধবার বিয়া শাস্ত্রে নাই ॥ 
হয় নয় কেবা জানে লোকমুখে শুনি! বিধবার বিয়া 
লেখে পরাশর রুমি! সে যুনির মনঃং ভীল জানি 
রীতি তার । উকবর্ত-ক্ন্যথারে যেই করেছে উদ্ধার ॥ 
বশিষ্ঠের পুত্ত দেই বেশ্যা মাতা তার! সে কেন 
কবে না বিয়া দিতে বিধবরি ৪ ইহার তনয় ব্যাস 
সেও ভাল হয়| ভ্রাতৃবধূদক্ধে বার আছিল প্রণয় ॥ 
বিধবাবিবাহু সেকি নিষেধিতে পারে। তবে কেন 
ভগ্তগুলা মিছা মাথা নাড়ে ॥ গুণনিধি কহে কেন 
ভাব রামাগথ। বাঞ্ণসিদ্ধি হবে কিছু কর বিলম্বন & 

সমাগ21 










